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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att beskriva och förstå vilka faktorer som påverkar 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamhet. I studien 

utgick vi från tre modersmålslärares samt deras rektors perspektiv i en kommun i norra 

Sverige. För att besvara våra frågeställningar och syfte har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet av intervjuerna visade att det finns några faktorer 

som starkt påverkar modersmålslärarnas möjligheter att genomföra sitt uppdrag och som kan 

verka hämmande på elevernas lärande. De faktorerna var bristande kunskap och förståelse hos 

personalen i förskolan kring modersmålslärares uppdrag, bristande interkulturell kompetens, 

lärmiljön-lokalproblem, interaktion och kommunikation mellan modersmålslärare och 

förskolans personal samt en eventuellt bristande ekonomi. Problem som vi anser kan lösas 

med krav på ett bättre samarbete mellan modersmålslärare och förskolepedagoger, samt 

genom att förskolepersonalen får ett mer interkulturellt förhållningssätt. 

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, modersmål, modersmålslärare, modersmålsstöd, 

språkutveckling.   



Förord 
 

Tänk att vi äntligen är här efter 3,5 år på förskollärarutbildningen! C-uppsatsarbetet har känts 

som ett stort projekt, men vi har insett att åren av utbildning har gjort oss väl förberedda på 

denna skrivprocess, som varit en resa med både frustration och glädje. Liksom en segelbåt har 

vi seglat fram när vinden fläktat, likaså stått stilla när vinden mojnat. Vi vill därför tacka 

varandra för ett ypperligt samarbete, vilken fantastisk resa vi har gjort till idag! Ett stort tack 

till vår handledare Marja-Liisa Yliniemi för ditt engagemang och den tid du gett oss. Vi vill 

även tacka våra familjer och vänner för ert värdefulla stöd under resan. Sist men inte minst 

vill vi tacka de informanter som ställt upp för intervjuerna, utan er hade studien inte blivit 

möjlig. 

 

Tusen hjärtliga tack! 
 

Chantana Eriksson och Lovisa Ellert 
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1.  Inledning 
 

Beslut som vi fattar idag om barnens språkutveckling kan komma att påverka dem 

resten av livet. Väl utvecklade tidiga färdigheter på förstaspråket är den bästa 

förutsättningen för barnets framgång när det gäller att tillägna sig nästa språk. Ett, för 

barnets ålder, starkt modersmål – eller flera! – är den bästa grunden för att bygga på 

med andraspråket svenska. Det är också ett nödvändigt verktyg för att utveckla 

tankeförmågan och ett redskap för lärande” (Myndigheten för skolutveckling, 2006, 

s.18-19). 

 

Vår tolkning av texten ovan är att kunskaperna i ett barns första språk eller modersmål har 

väldigt stor betydelse för barns fortsatta utveckling och lärande. Ungefär vart fjärde barn som 

växer upp i Sverige idag har sina rötter i andra delar av världen. I dagens förskola medför 

detta att barn och föräldrar med olika etnisk, social, religiös och kulturell bakgrund möts. 

Förskolan har därför en viktig roll när det gäller utvecklingen av tolerans och solidaritet 

(Skolverket, 2005). I läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) lyfter de fram att: ” 

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (s.6). För att uppnå målen i läroplanen anser 

vi att man måste avkräva förskolan ett samarbete med barnets hem men också med dess 

modersmålslärare. Modersmålsläraren kan bli en nyckelperson, eftersom han eller hon ofta är 

den enda vuxne i skolan som representerar barnets ursprung och kan hjälpa barnen under den 

period de inte kan kommunicera på det språk som är gemensamt i förskolan. Ett möte mellan 

pedagogerna och modersmålslärare är därför en bra möjlighet att utbyta tankar och 

erfarenheter kring flerspråkiga barns språkutveckling. Modersmålsläraren och förskollärarnas 

förhållande och interaktion med varandra har också stor betydelse eftersom de både kan 

fungera som förebild för barnen samt visa barnen hur deras grupp kan förenas i det nya 

samhället (Ladberg, 2000; Lindö, 2009). 

Anledningen till att vi blivit intresserad av att studera just det här området grundar sig på olika 

faktorer. En faktor var att vi, under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt under 

arbete i förskolor upptäckt brister i samarbetet mellan modersmålslärare och förskolan. Vi 

ansåg att det många gånger hade kunnat fungera på ett bättre sätt. Till exempel har inte 

förskolan alltid tagit hänsyn till eller förberett barnet inför modersmålslärares besök. Detta har 

lett till att barnet ofta blivit avbrutet mitt i en lek när modersmålslärare infunnit sig, något som 

negativt påverkat barnets lust och engagemang för modersmålsträningen. Vi har även sett att 

det funnits dåligt om utrymmen för modersmålslärare att genomföra sitt uppdrag i, trots att 

läroplanen lyfter fram hur betydelsefull miljön är för barns utveckling och lärande.  

En annan faktor är den inspiration vi fick efter en kurs som handlade om barn med annat 

modersmål är svenska och som poängterade hur viktigt det är för dessa barn att få behålla sitt 

modersmål. Skolverket (2002b) betonar också att “stöd och undervisning bidrar till barns och 

elevers utveckling av personlighet, trygghet och självkänsla. Det är också betydelsefullt att 

känna att modersmålet är viktigt och prioriterat” (s. 49). Vi tyckte därför att det vore 
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intressant att studera närmare hur modersmålsstödet fungerar i praktiken. En ytterligare faktor 

till att vi valt detta tema till vårt examensarbete är att en av oss även har två egna barn som får 

modersmålsstöd. 

Vår studie är inspirerad av ett tidigare förslag till vidare forskning i en uppsats skriven av 

Nyström & Winneberg (2013) “Barn i förskolan med annat modersmål än svenska: 

Flerspråkighetens betydelse för barn”. Deras syfte var att undersöka vikten av att få vara 

flerspråkig som barn samt om det finns några nackdelar med flerspråkighet. De undersökte 

även huruvida modersmålsstöd är vanligt förekommande. I studien har de intervjuat fyra 

pedagoger samt en rektor angående flerspråkighetens betydelse för barn. Resultatet visade att 

alla informanter ansåg att flerspråkighet är viktigt för barn. Dock var informanterna oense 

angående modersmålsstödet, men väldigt ense om att det inte finns några nackdelar för 

barnets utveckling. Som förslag till fortsatt forskning tyckte de att det skulle vara intressant 

att ta reda på om förskolor/skolor har ett samarbete med modersmålsläraren som fortsatt 

forskning. 

Lpfö 98 (reviderad 2010) beskriver att alla barn som har ett annat modersmål än svenska ska 

få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på 

svenska som på sitt modersmål. Det tillhör därför vårt ansvar som pedagoger att möjliggöra 

lärandet för de flerspråkiga barnen. Det vi önskar med studien är att få kunskap om hur vi som 

blivande pedagoger kan samarbeta med modersmåltränare för att så långt som möjligt 

underlätta för, och stödja de flerspråkiga barnen i sin modersmålsundervisning. Vi ville därför 

genom att intervjua modersmålslärare och deras rektor se hur modersmålslärare upplever sin 

arbetssituation. 

 

Det finns många centrala begrepp som vi använder i denna studie vilka vi kommer att 

presentera och definiera under Begrepp och definitioner. I bakgrunden kommer vi att beskriva 

närmare hur modersmålsstöd i förskolan i Sverige har vuxit fram, vad modersmålet har för 

betydelse, vilken tidigare forskning som berört detta område och vilka teorier som är 

utgångspunkter för vår studie. Här nedan presenterar vi först ett syfte som vi har utvecklat 

utifrån de faktorer vi nämnt ovan. 

 

 

  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/barn-i-foerskolan-med-annat-modersmaal-an-svenska(dd86b03b-ffe7-4463-9363-798ede204165).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/barn-i-foerskolan-med-annat-modersmaal-an-svenska(dd86b03b-ffe7-4463-9363-798ede204165).html
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå vilka faktorer som påverkar 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamhet. I denna 

studie valde vi att utgå ifrån modersmålslärares, samt en rektors perspektiv.  

Utifrån detta syfte har vi utvecklat följande frågeställning till vår studie: 

 

 Hur upplever modersmålslärarna sina möjligheter att genomföra sitt uppdrag i 

förskoleverksamhet? 

 

 Hur upplever rektor modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i 

förskoleverksamhet? 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt av studien presenterar vi begrepp och definitioner som vi kommer att använda 

oss av i vår studie, modersmålsstödets historia, modersmålets betydelse, modersmålsstödets 

koppling till styrdokument och skollag, tidigare forskning, de teoretiska perspektiven som vår 

studie utgår ifrån och avslutar med information angående modersmålsstöd i den aktuella 

kommunen som studien genomförts i.  

 

3.1 Begreppsdefinition 

Begreppen som används vid beskrivning av modersmålsundervisning har skiftat genom åren. 

Olika benämningar kan förekomma i forskningsrapporter och litteratur. I denna studie 

används följande benämningar: 

 

Andraspråk: Det eller de språk man lär sig efter att man lärt sig sitt första språk. 

Ibland är det inte så lätt att dra gränsen mellan vad som är vårt första och andra språk. Barn 

som börjar lära sig sitt andra språk i mycket tidig ålder, nästan samtidigt som sitt första språk, 

kan man säga har två språk (Skolverket, 2003a). 

 

Förstaspråk: Det språk som barnet lär sig först (Skolverket, 2003a). 

 

Modersmål: Termen ”modersmål” är ett mångtydigt begrepp, men vanligtvis menar man 

det/de första språk som lärs in i hemmet. Modersmålets tidigare benämning var hemspråk 

(Skolverket, 2003a). Benämningen hemspråk kommer att användas under rubriken 

”Modersmålsundervisningens historia” i denna studie. 

 

Modersmålsundervisning: Tidigare benämnt hemspråkundervisning. Barn har rätt till 

modersmålsundervisning ifall någon av föräldrarna eller vårdnadshavarna har ett annat språk 

än det svenska språket som modersmål samt om språket används dagligen med barnet. I Tema 
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modersmål på skolverkets hemsida ((http://modersmal.skolverket.se/) beskrivs 

modersmålsundervisning som ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet med 

undervisningen är att barnen på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig arbetet i skolan och 

samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Läraren som undervisar i barnets 

modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen och de måste också ha goda 

kunskaper i svenska språket samt det svenska samhället. Begreppet ”hemspråksundervisning” 

kommer att användas under ”Modersmålsundervisningens historia” i denna studie. 

 

Modersmålsstöd: Stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan. I Skolverkets Tema 

modersmåls hemsida (http://modersmal.skolverket.se/) beskrivs modersmålsstöd som stödet 

ett barn med annat modersmål än svenska får genom att träffa modersmållärare för att 

utveckla sitt modersmål. Detta sker genom att man leker, sjunger, ritar, spelar spel, klipper 

och klistrar och läser sagor på barnens modersmål. Litteraturen talar om 

modersmålsundervisning när de talar om modersmålsstöd, som är den benämning som 

används i praktiken. 

 

Modersmålslärare: Lärare som stödjer barns modersmålsutveckling i förskola och som 

undervisar i förskoleklass och skola i och på modersmål. Modersmålslärare benämndes 

tidigare hemspråkslärare (Skolverket, 2003a). Begreppet ”hemspråkslärare” kommer att 

användas under rubriken ”Modersmålsundervisningens historia” i denna studie. 

 

Modersmålstränare: I vissa sammanhang används denna benämning av pedagog som 

kommer till förskolan och praktiserar modersmålsstöd, kan även benämnas som 

modersmålslärare. Modersmålstränare benämndes tidigare hemspråkstränare (Skolverket, 

2003a). Begreppet ”modersmålstränare” kommer att användas under rubriken 

”Modersmålsundervisningens historia” i denna studie. 

 

Tvåspråkighet: Ordet “tvåspråkighet” används då barnet har två- eller flerspråkighet.  Här 

avses tvåspråkighet med svenska samt ett annat modersmål (Skolverket, 2003a). 

 

3.2 Modersmålsundervisningens historia  

Hemspråkundervisning, eller det som idag kallas för modersmålsundervisning, är inte nytt för 

Sverige. Redan under 1960-talet fick invandrarelever för första gången möjligheter till 

undervisning i och på sitt hemspråk inom den svenska förskolan. Hemspråkundersviningens 

mål, innehåll och arbetssätt skrevs ner första gången i Läroplanen för grundskolan Lgr 69, där 

det fanns anvisningar om undervisning i finska. Syftet med modersmålsundervisning var 

redan då att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för skolgången. Man ansåg också att 

undervisningen i hemspråk skulle göra det möjligt för eleven att bibehålla och utveckla sin 

ursprungliga etniska och språkliga identitet (Hyltenstam, 1996). Här nedan kommer vi att 

beskriva närmare hur modersmålsstödet inom förskoleverksamhet har utvecklats från 1960-tal 

till 2000-talet. 

http://modersmal.skolverket.se/
http://modersmal.skolverket.se/
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På grund av en stor brist på arbetskraft under 1960- och 1970-talen, fick båda föräldrarna i de 

familjer som invandrade till Sverige arbete. Barnen fick då vistas i daghem medan föräldrarna 

arbetade. Fram till mitten av 1970-talet dominerades Sverige av en invandrarpolitik som 

innebar att invandrare skulle lära sig svenska och ”bli svenska” så fort som möjligt.  

Förskolornas uppdrag bestod i att förbättra invandrarbarnens kunskaper i det svenska språket, 

men det kom snart rapporter om problem i förskolorna. Det visade sig att personalen ofta hade 

svårt att kommunicera med barnen och att de inte hade tillräckliga kunskaper om barnens 

kulturella bakgrund. Många av de flerspråkiga barnen kunde varken göra sig förstådda på sitt 

modersmål eller på det svenska språket. Det behövdes därför organisatoriska och pedagogiska 

insatser för att invandrarbarnens behov skulle bli tillgodosedda (Skolverket, 2003b). 

 

3.2.1 Barnstugeutredningen 

Barnstugeutredningen (BU) tillsattes år 1968 och fick i uppdrag att utreda hur en barnomsorg 

som förenade sociala, pedagogiska och tillsynsmässiga krav skulle utformas. Mellan åren 

1972-1975 formulerade utredingen fem förslag på pedagogiska principer, dessa förslag gav 

stort genomslag och är i stort utsträckning giltiga även idag. Dessa fem förslag lade grunden 

till en förskola som skulle vara till för både barnens skull och för att föräldrar skulle kunna 

arbeta eller studera. Barnstugeutredningens förslag ledde till en förskolelag som trädde i kraft 

1975, lagen innebar att alla sexåringar fick rätt till 525 avgiftsfria timmar i förskola och barn i 

behov av särskilt stöd skulle få särskilt stöd i sin utveckling. I förarbetet till lagen framhålls 

att invandrarbarn är en grupp som ofta har behov av ett särskilt stöd (Skolverket, 2003b) 

Barnstugeutredningen kom fram till att invandrarbarnen borde få plats i förskolorna så tidigt 

som möjligt för att de skulle integreras i den reguljära förskolan och för att varsamt föras in i 

det svenska samhället. Utredningen menade att barnen skulle få möjlighet att lära sig svenska 

genom lek och kontakt med svenska barn, samtidigt som de framhöll att barnen behövde få 

använda och uttrycka sig på sitt modersmål. Integrationen av invandrarbarnen i förskolan 

medförde även att det ställdes helt nya krav på personalen (Skolverket, 2003b) 

År 1971-1974 ledde barnstugeutredningens förslag fram till en försöksverksamhet. Detta 

innebar att ett tiotal kommuner från olika delar av Sverige provade olika former av 

organisatoriska lösningar och program som skulle stödja invandrarbarnen. Först inriktade man 

sig framförallt på att barnen skulle lära sig svenska så fort som möjligt, men det visade sig 

snabbt att barnens hemspråk oftast var dåligt utvecklat och att inlärningen av det nya språket 

hängde tätt samman med utvecklingen av hemspråket. Det upptäcktes därför att man i första 

hand bör stödja barnens utveckling av det egna språket, vilket visade sig ge positiva resultat 

för såväl hemspråket som för svenskan (Skolverket, 2003b). 

 

3.2.2 Invandrarutredningen 

I Skolverket (2003b) står det att invandrarutredningen hade i uppdrag att dra upp riktlinjerna 

för den framtida invandrar- och minoritetspolitiken i början på 1970-talet. Målen formuleras 

med utgångspunkt i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. De nya målen antogs av 
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riksdagen 1975, och den tidigare assimilationspolitiken slopades. Detta innebär för förskolans 

verksamhet att invandrar- och minoritetsbarnen ska få samma möjlighet att få bibehålla och 

utveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur som andra barn. Hemspråksverksamheten 

ska ses som ett komplement till hemmet för att ge barnen förutsättningar att utveckla 

tvåspråkighet och en dubbel kulturell identitet.  Hemspråksverksamheten ska dessutom bidra 

till att invandrar- och minoritetsbarnen får kunskaper om sin ursprungskultur och sitt 

modersmål. Även personalen i förskolan ska aktivt arbeta för att barnen ska lära känna, få 

förståelse och respekt för andras språk och kultur. Invandrarbarnen ska ges möjlighet att 

utveckla en språklig och kulturell identitet. Förskolans mål skulle vara att främja en aktiv 

tvåspråkighet. 

 

3.2.3 Hemspråksreformen 

Den s.k. invandrargruppen, en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet fick, enligt 

Skolverket (2003b), i uppdrag att belysa invandrarbarnens situation i förskola och skola. 

Invandrargruppen kom fram till att barnen måste få bättre möjligheter att utveckla sitt första 

språk och att man framförallt måste satsa på förskolan och särskilt på barn från fyra års ålder. 

Regeringen föreslog att kommunerna skulle vara skyldiga att anordna hemspråksträning för 

sexåringar i förskolan och hemspråksundervisning för elever i grundskolan och 

gymnasieskolan. Om det fanns minst fyra barn med samma språk i den aktuella förskolan 

eller skolan skulle barnen få hemspråksträning och hemspråksundervisning fyra timmar i 

veckan. Rätten till hemspråksstöd gällde barn som aktivt talade ett annat språk än svenska 

hemma och kommunerna hade skyldighet att informera föräldrarna om möjligheten att få 

hemspråksstöd. Detta förslag till hemspråksreform, som kom 1976, kom dock inte att regleras 

genom lag, eftersom regeringen ansåg att förskolelagen skulle vara tillräcklig för att 

tillgodose invandrarbarnens rätt till språkligt stöd. Regeringen tyckte att hemspråksstödet var 

en integrerad del av arbetssättet i förskolan och att förskolan syftade till att stödja hela barnets 

personlighetsutveckling.  Rätten till hemspråksträning i förskolan fick därigenom ett svagare 

juridiskt stöd än rätten till hemspråksundervisning i skolan. Trots detta erbjöd de flesta 

kommuner hemspråksträning för invandrarbarn i förskolan. Det fanns dock de kommuner som 

nekade.  År 1980 slog regeringsrätten fast att kommunerna inte hade någon laglig skyldighet 

att erbjuda hemspråksträning. 

 

3.2.4 Modersmålsstöd under 1990-talet 

Skolverket (2003b) beskriver att på 1990-talet skedde en avveckling av invandrarbarnens stöd 

i hemspråk på grund av nedskärningar. Stadsbidraget försvann och stora besparingar skulle 

göras. Detta gjorde att många kommuner minskade eller helt lade ner hemspråksstödet. 

Ladberg (2000) belyser att orsakerna till nedskärningen av hemspråksstödet var ekonomiska, 

det hade blivit sämre tider. Istället för hemspråksstöd riktade man återigen fokus på att barnen 

skulle lära sig svenska. Samtidigt som nedskärningarna kom började platserna på förskolan 

bli begränsade för arbetslösa, vilket medförde att allt färre invandrarbarn gick i förskola. 

Utifrån den officiella statistiken anordnade knappt 50 kommuner i Sverige i slutet på 
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decenniet modersmålsstöd, vilket kan jämföras med 230 kommuner tio år tidigare. Statistiskt 

sjönk andelen barn med modersmålsstöd från 64 till 12 procent andel barn under decenniet 

(Skolverket, 2003b). 

 

3.2.5 Modersmålsstöd under 2000-talet 

I Skolverket (2003b) tas det upp statistik från de första åren på 2000-talet som visar på att 

modersmålsstödet fortsatt är lågt. En enkätundersökning genomfördes av Skolverket i februari 

2002 riktad till alla 290 kommuner i landet. Enkäten besvarades av 90 procent av 

kommunerna och visade på att ungefär var fjärde kommun anordnar modersmålstöd i 

förskolan. Bara några få kommuner anordnar modersmålsstöd till alla familjer som önskar 

stöd (16 kommuner). En del kommuner anger att det är bristen på lärare som avgör om ett 

barn får modersmålsstöd, andra pekar på dålig ekonomi. Det barn som får modersmålsstöd 

idag har varierande tillgång till stödet, genomsnittet ligger på 2-3 timmar per vecka. Många 

invandrarbarn som börjar i förskolan kan endast lite svenska eller ingen svenska alls. Nästan 

hälften av Sveriges kommuner erbjuder inget stöd alls på modersmålet till dessa barn. Ibland 

placeras barnen i särskilda förskolor där det finns personal som kan barnets språk (s.k. 

flyktingförskolor eller mottagningsförskolor). Under de senaste åren har det blivit vanligare 

med fortutbildning när det gäller frågor kring arbetet med flerspråkiga barn. Fortbildningen är 

riktad både till modersmålslärarna och till övrig personal. 

 

3.3 Modersmålslärare 

Skolverket (2003b) beskriver att som hemspråkslärare i förskolan arbetade tidigare 

tvåspråkiga förskollärare och barnskötare, man tog även in personal som inte hade någon 

utbildning utan bara “intresse för barn och goda språkkunskaper”.  Trots detta var brist på 

personal ett problem, vilket resulterade i att kommunerna inte anordnade hemspråksträning i 

den omfattning den efterfrågades. Ett annat problem var att många hemspråkslärare helt 

saknade utbildning och inte heller hade någon erfarenhet av arbete i förskola. I samband med 

hemspråkreformen påbörjades en utbildning av tvåspråkiga förskollärare, den ägde rum vid 

några av lärarhögskolorna parallellt med den vanliga förskollärarutbildningen för att man 

skulle kunna arbeta i svenskspråkiga grupper (ibid). Ungefär samtidigt startade en 

hemspråkslärarutbildning. Hemspråkslärare utbildades mellan 1977 och 1988 på den s.k. 

hemspråkslärarlinjen och inom grundskollärarlinjens hemspråkvariant 

(hemspråksinriktning?). Båda dessa utbildningar, som omfattar 2 års studier, har sedan gett 

behörighet att tjänstgöra som hemspråklärare.  Antalet anställda hemspråklärare har ökat för 

varje år sedan början av 70-talet fram till 90-talet. Därefter skedde en dramatisk minskning på 

grund av nedskärningen i kommunerna. Kommunerna är sedan dess inte längre skyldiga att 

anordna undervisning i hemspråk om man inte kan bilda en undervisningsgrupp med minst 

fem elever. De yrkesgrupper som under ett par årtionden kallats hemspråkslärare benämns nu 

modersmålslärare (Ladberg, 2000; Hyltenstam, 1996). 
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Wigerfelt (2004) beskriver att modersmålslärare är en grupp på skolorna som har en 

undanskymd position. De har mycket avancerade, komplicerade och mångfasetterade 

arbetsuppgifter som ställer krav på en mångfald kompetenser och de ska kunna undervisa från 

förskolan, grundskola och upp till gymnasienivå. Utöver själva språkkunskaperna och rollen 

som kulturförmedlare har de också till uppgift att ge studiehandledning och bedriva socialt 

kontaktarbete. Skolverket (2002a) beskriver att större delen av modersmålsundervisningen 

ges av ambulerande lärare. Många av modersmålslärarna undervisar på 10–12 olika skolor 

och har varierande förskolepedagogisk kompetens. Skolverket menar att relativt många av 

dem (en tredjedel av lärarna i referenskommunerna) antingen är utbildade förskollärare/lärare 

i Sverige och/eller i hemlandet. Det finns dock fortfarande de som har barnskötarutbildning 

eller saknar adekvat utbildning. 

 

3.4 Modersmålets betydelse 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vilken betydelse modersmålsstödet har för 

barnets identitet, språkutveckling, kunskapsinhämtande och uppfostran.   

Sandvik & Spurkland (2011) beskriver att det finns många skäl till att barnen ska få fortsätta 

att utveckla modersmålet. Några exempel på det är för att barn ska kunna kommunicera med 

familj och släkt samt att de får möjlighet att kommunicera på en nivå som motsvarar deras 

ålder och kognitiva utveckling. Modersmålet har dessutom betydelse för utvecklingen av 

andraspråket. Sandvik & Spurkland menar att många färdigheter barnen lärt sig på 

modersmålet är överförbara på andraspråket, t.ex. att delta i ett samtal, att berätta och förklara 

och förstå ord och begrepp. Modersmålet har betydelse för utvecklandet av färdigheter i andra 

ämnen som matematik, naturvetenskap, samhällskunskap och historia.  

 

3.4.1 Modersmål och identitet 

Ladberg (2000) beskriver att modersmålet har betydelse för barnet på många plan: 

emotionellt, socialt och intellektuellt.  På det emotionella planet innebär det en trygghet att 

kunna uttrycka sina känslor och tankar, samt att bli förstådd. På det sociala planet har det 

betydelse att språket uppmärksammas, att det ses som värdefullt. Intellektuellt är modersmålet 

av än större betydelse, detta på grund av att barnet tänker mer obehindrat på sitt modersmål än 

på det nya språket. Hyltenstam (1996) menar att det egna språket är en stark etnisk markör. 

Detta innebär att ett besvarat språk är en nödvändig förutsättning för att bevara etnisk 

identitet. Ett exempel som Hyltenstam tar upp är att om en generation greker eller italienare i 

Sverige inte behärskar grekiska eller italienska så får de svårt att leva med i sina föräldrars 

kulturgemenskap på ett djupare plan. Därför menar Hyltenstam att hemspråkundervisningen 

är av stor vikt för att invandrar- och minoritetsbarn ska kunna vara delaktiga i sin icke- 

svenska kulturgemenskap. 

Ladberg (2000) belyser att språkets funktion för identiteten inte alltid är så lätt att förstå – i 

varje fall inte för den som är enspråkig. För människor som levt ett liv i en miljö där 

enspråkighet råder är det en ny tanke att språk och identitet hör ihop. Genom sitt sätt att bland 

annat tala, visar man vem man är, vart man kommer ifrån och vilken grupp man tillhör. Den 
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som lyssnar bemöter då den som talar utifrån dess sätt att tala. Människor som talar ex 

svenska med brytning anses kunna det svenska språket dåligt, hur stort ordförråd de än har. 

Barn med annan dialekt eller brytning blir ofta retade, eller utpekade med att “du är inte som 

jag”. När barnen lägger märke till andra människors negativa reaktioner över sitt modersmål 

så kan de börja tveka att tala språket, eller vägra helt. Reaktionerna behöver inte riktas direkt 

mot språket, språk och identitet hör ihop och andra attacker mot identiteten slår också mot 

språket. Ett barn som inte vill tala sitt språk behöver inte alltid i första hand stöd i 

språkutvecklingen, utan snarare stöd för sin identitet.  Ladberg (2003) menar att det är viktigt 

att föra in barnets kultur i förskolan för att stolt visa upp den så att barnet kan känna sig 

accepterad. Om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som självklart och 

värdefullt så blir det naturligt för barn att använda alla sina språk. Men i svenska miljöer 

uppmuntras det alltmer sällan. Ett språk ses som det naturliga, flera språk blir snarast något 

besvärligt. Det händer att människor inte vill tala ett språk om det har låg status. Föräldrar vill 

ibland inte heller lära ut sitt språk till sina barn, därför att det riskerar att stämpla barnen som 

sämre medborgare. 

 

3.4.2 Modersmål och språkutveckling 

 

Modersmålet är det språk man lär sig från födseln. Ett väl utvecklat modersmål ger 

större möjligheter och bättre förutsättningar för att erövra ytterligare ett språk. Barn 

som har ett utvecklat modersmål och som är trygga i sin identitet lär det nya språket 

när de får lyssna, öva och pröva i lekfulla former (Myndigheten för skolutveckling, 

2006, s.13). 

Identitetsutvecklingen och språkutvecklingen går hand i hand. Språket används för att 

kommunicera med andra människor om sina tankar. Språket är viktigt för kommunikationen, 

likaså gester, tonfall, miner och andra uttryck. Hur man kommunicerar med dessa uttryck kan 

skilja sig åt i olika kulturer, men också mellan män och kvinnor och mellan grupper och 

åldrar. Allt detta bildar ett språk som är bärare av både identitet och kultur och detta skapar 

tillhörighet. Att ha flera språk betyder att man kan ha tillgång till flera kulturer och känner sig 

hemma i flera sammanhang. Har man ett väl utvecklat modersmål har man större 

förutsättningar och möjligheter att erövra ytterligare ett språk (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006). 

Hyltenstam (1996) tar också upp modersmålsundervisning som stöd för utveckling i både 

modersmålet och inlärning av svenska.  Det som kallas språkbas, uttal och det grammatiska 

systemet samt viktiga delar av det centrala ordförrådet som barnen lär sig i sitt modersmål, 

innan sin skolålder, är en viktig förutsättning när barnen sedan ska tillägna sig skriftspråket. 

De typiska orsakerna till att barnet får en begränsad stimulans i modersmålet beror på att det 

endast är föräldrar eller endast en förälder som använder språket med barnet. Avsaknaden av 

syskon eller jämnåriga kamrater kan leda till att barnet inte kommer att tillägna sig alla 

aspekter på uttalet eller det talade språkets grammatik. Det är viktigt att barnet får en 

tillräckligt intensiv och nyanserad stimulans i modersmålet. Genom modersmålsundervisning 
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som ges i skolorna får barnet stöd både för att bygga på språkets bas så att den utvecklas till 

normal åldersnivå och för att utveckla språkets utbyggnad. Dessutom kan det också bidra till 

att ökad status hos barnets första språk och kan på så sätt öka barnens motivation att lära sig 

det. Det är numera ingen hemlighet att modersmålsundervisning underlättar inlärning av 

svenska eller andra språk om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt första språk. 

 

Skolverket (2005) betonar att barn med annat modersmål än svenska, som har fått möjlighet 

att utveckla sitt modersmål parallellt med svenska språket, har goda möjligheter att utveckla 

två fullgoda språk. Modersmålet har dessutom stor betydelse, inte bara för barnens språkliga 

utan även för deras emotionella och sociala utveckling. Detta innebär att både kultur- och 

språkstödet är effektivast om barnen får det så tidigt som möjligt i deras liv. I myndighet för 

skolutveckling och språkforsningsinstitutet i Rinkeby (2006) betonas också att 

modersmålsstödet i förskolan kan fungera som en bro mellan hemmet och förskolan. Det ger 

också barnet en värdefull möjlighet att vidare utveckla sitt modersmål samtidigt som barnet 

utvecklar svenska som ett andraspråk. 

 

3.4.3 Modersmål, kunskapsinhämtande och uppfostran 

Hyltenstam (1996) presenterar hemspråksundervisningens betydelse som stöd för uppfostran 

och som stöd för kunskapsinhämtandet. Om föräldrarna eller familjemedlemmar har 

begränsad eller ingen behärskning av majoritetsspråket så riskerar man att kommunikationen 

mellan föräldrar och barn blir lidande. Detta medför en risk att invandrarföräldrar mister 

redskap för att uppfostra sina barn.  

Hyltenstam (1996) poängterar att det är omöjligt för barn att skaffa sig kunskap på ett språk 

som de inte behärskar. För barnen som börjar lära sig ett andraspråk kan det ta 5-7 år att 

uppnå en nivå där språket fungerar effektivt för inlärning. Och under dessa 5-7 år är barn som 

inte har svenska som sitt modermål handikappade i inlärningssammanhang i förhållande till 

svenska barn. Det är därför viktigt för kunskapsinhämtandet att barnets förstaspråk utvecklas 

så att det kan användas för inlärning av nytt stoff, åtminstone tills deras svenska fungerar lika 

bra som för barn med svenska som första språk. 

 

3.5 Tidigare forskning kring modersmålsstöd i förskolan 

I juni 2001 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att kartlägga situationen för 

modersmålsstödet i förskolan, modersmålundervisningen samt studiehandledningen i skolan 

och stimulansåtgärder. Enkätundersökningen genomfördes i februari 2002 och omfattar 

förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Undersökningen 

visade att modersmålsstödet i förskolan fortsatt var lågt prioriterat i kommunerna. 

Modersmålstödet i förskolan minskade kraftigt under 1990-talet, dock så ökade den något när 

den nya reviderade läroplanen för förskolan kom 2010, då den la vikt på 

modersmålsundervisning (Skolverket, 2002a).  

 



11 
 

Skolinspektionen (2010) som har granskat språk och kunskapsutveckling för barn och elever 

med att modersmål än svenska, framhåller att modersmålsundervisningen lever sitt eget liv. I 

kvalitetsgranskningen framkom att skolan/förskolan oftast inte ser utvecklingen av ett väl 

fungerande modersmål som allas angelägenhet utan oftast som någon annans ansvar. Man 

lägger ansvaret på antingen modermålstränare eller föräldrar. Det är därför viktigt att utveckla 

en fungerande samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare för att möjliggöra 

barnets lärande. För att uppnå läroplanens intentioner anser Skolverket att förskolan måste ta 

ett större ansvar i medverkan för att utveckla barnets modersmål.  

 

I Skolinspektionen (2010) framkommer att modersmålsundervisning fyller en stor funktion i 

nyanlända barns och flerspråkiga barns allsidiga lärande, eftersom de ofta börjat utveckla sin 

kunskap och förståelse på sitt hemspråk. Skolinspektionen menar att det är bra att befästa 

kunskaper i det egna språket eftersom det kan vara en väg till att lära sig svenska. I 

forskningen visar man att de granskade förskolorna bättre bör kartlägga barnens språkliga och 

kunskapsmässiga bakgrund och i större utsträckning intressera sig för deras livsmiljö och 

erfarenheter för att kunna arbeta framgångsrikt med de flerspråkiga barnens språk- och 

kunskapsutveckling. För detta krävs, menar Skolinspektionen att man kan planera och 

utforma en verksamhet som är anpassad efter varje barn och ge bästa möjliga förutsättningar 

för barnets språk- och kunskapsutveckling. I de granskade förskolorna visade det sig att 

förskolorna inte tog hänsyn till att barnen var av utländsk bakgrund eller var flerspråkiga i 

planeringen av sin verksamhet. Att utveckla ett språk sker inte enbart under vissa moment 

eller särskilda lektioner, utan pågår kontinuerligt. Därför måste förskolorna bli bättre på att se 

till varje barns behov.  

 

I en intervju gjord av Hyltenstam (1996) med några grekiska modersmålslärare i Sverige 

framkom ett stort antal synpunkter.  Modersmålslärarna uttryckte att de problem som de 

upplevde i sin yrkesverksamhet var; brist på lämpliga läromedel, den låga statusen hos det 

grekiska språket och den låga statusen hos hemspråksundervisning över lag. Andra problem 

som de pekade på var tjänstgöring på flera förskolor, elevernas låga motivation samt dålig 

schemaläggning då eleverna fick sin undervisning på eftermiddagen när de redan var trötta. 

Ytterligare exempel bland de svårigheter inom undervisningens organisation och innehåll som 

Hyltenstam tar upp är t.ex. en allt för begränsad undervisningstid (1-2 veckotimmar), brist på 

samverkan/integration med skolans övriga undervisning och olämpliga 

undervisningslokaler.  Modersmålslärarnas förslag på förbättringar i 

modersmålsundervisningen då gick ut på att de skulle behöva fler lärotillfällen och en bättre 

schemaläggning. Dessutom betonade hemspråkslärarna vikten av stöd från föräldrarna samt 

en positiv attityd till hemspråksundervisning från personalen i förskolan/skolan. 

Skolverket (2002a) beskriver att det vid möten med modersmålslärare har framkommit att en 

stor del av lärarkåren i modersmål anser att modersmålet har låg status och att stödet och 

undervisningen blir lidande av detta. Modersmålslärarna känner att deras arbete ofta 

ifrågasätts av både personal och skolledning. Eftersom de flesta modersmålslärare arbetar på 

många olika förskolor känner de att de befinner sig utanför verksamheten, vilket gör att de får 

svårt att påverka sin arbetssituation. De upplever även att det är svårt att få till ett samarbete 
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med den ordinarie personalen i förskolan/skolan, då de endast i begränsad omfattning kan 

delta i planeringar och utvärderingar. Ett av tecknen på ointresse och negativa attityder mot 

modersmålsundervisning är att modersmålslärarna ofta hänvisas till dåliga lokaler och att de 

inte ersätts med någon vikarie så fort som möjligt vid sjukdom. De upplever helt enkelt att de 

inte får samma respekt som övriga i lärarkåren. 

 

3.6 Modersmålsstödets förankring i styrdokument och skollag 
 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) framgår att: 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-

muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 

lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden (s.7). 

 

Här kan man se att det ingår i förskolans uppdrag att förskolan måste se till att barn med ett 

annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt språk både på modersmålet och 

i svenska. Utifrån detta påstående förtydligar Lpfö 98 även vilka mål som pedagoger i 

förskolan ska arbeta efter vad gäller modersmålsstöd och här följer några av dessa mål och 

riktlinjer: 

 

”Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (s.6). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer” (s.9). 

  

”Varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet 

samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (s.11). 

 

Förutom de mål som läroplanen tar upp så framgår det även i Skollagen (2010:800) att 

“förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (s.7). Ur målen i läroplanen och 

skollagens beskrivning, vad gäller modersmålsstöd så ser man att ett bra samarbete mellan 

förskolan/modersmålslärare och hemmet är av stor betydelse för både barns språkutveckling 

och kulturella identitet. Trots att både läroplan och skollag poängterar betydelsen av 

modersmålsstöd, så beskriver ingen lag att förskolan måste ge alla barn som har ett annat 

modersmål än svenska modersmålsstöd. 

 

3.7 Modersmålsstödet i den aktuella kommunen 

I den aktuella kommunens hemsida för modersmålsstöd i förskola, står det att barn som har ett 

annat modersmål än svenska har rätt att få möjlighet till modersmålsträning i förskolan och 
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detta ser man som ett komplement till förskolans uppdrag. Syftet med modersmålsträningen 

är att barnet ska få tilltro till sin språkförmåga, kunna uttrycka sig i olika sammanhang samt få 

utveckla kunskaper i och om sitt modersmål i tal- och skriftspråk. 

I kommunen där studien genomfördes erbjuds barn i förskoleåldern modersmålsträning om en 

eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ett 

dagligt umgängesspråk för barnet. Det krävs också att barnet visar passiv eller aktiv förståelse 

och fungerar i kommunikation på sitt modersmål. Barn som har modersmål samiska, finska, 

meänkieli, romani chib eller jiddisch erbjuder kommunen modersmålsträning även om språket 

inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat 

modersmål än svenska. I den aktuella kommunen erbjuds i dagsläget modersmålsträning i 

arabiska, engelska, finska, franska, kurdiska, nordsamiska, persiska, ryska, somaliska, 

spanska, thai och tyska. 

 

3.8 Teorier 

Vi har valt det sociokulturella perspektivet och det interkulturella perspektivet som 

utgångspunkt i vår studie. I det sociokulturella perspektivet lyfter man fram vikten av språk, 

samspel och interaktion som ett viktigt inslag för lärande medan det interkulturella 

perspektivet handlar om interaktion mellan människor i olika kulturer. Vi anser att båda 

synsätten passar bra till vår studie som framför allt genomsyras av språk, kultur, 

kommunikation, samspel och interaktion mellan förskola och modersmålslärare. 

 

3.8.1 Det sociokulturella perspektivet 

Dysthe (2003), som är en forskare med stark övertygelse om att lärande sker i samband 

mellan individen och gruppen, beskriver att det centrala i Lev Vygotskijs sociokulturella 

angreppssätt inom inlärningsteori är att lärande har med relationer att göra. Lärande sker i 

deltagarnas samspel och kommunikation är här ett grundläggande element. Lindö (2009), en 

forskare som lyfter fram vikten av barns språkande samspel med Vygotskijs teori i grunden, 

belyser Vygotskijs ord med att det är i interaktionen mellan barn och vuxen och mellan barn-

barn som barn får möjlighet att utveckla sitt språk. Vygotskij beskriver tre steg i barnets 

utveckling, i det första steget är barnet ganska omedveten om sin aktivitet med andra. I det 

andra steget upptäcker och stimuleras barnet av hur det med egen kraft kan påverka 

omgivningen. I det tredje steget flyttar barnet in språket i sig själv, med det menas att det som 

tidigare bara fanns i relation med någon annan nu finns i barnet själv.   

 

Strandberg (2006) hänvisar till Vygotskij som hävdar att intellektuell, social och emotionell 

utveckling går hand i hand. Han menar vidare att det inte uppnås några framsteg i 

utvecklingen utan social kommunikation, människor lär sig i samspel med andra. Vygotskij 

menar att samspel grundlägger intellektet och språket spelar därför en viktig roll i detta. 

Genom det språkliga i sociala samspel får barnet de verktyg till språk som det behöver, dessa 

verktyg omformar barnet sedan till instrument för sitt tänkande. “Ju fler spännande 
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interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla” (Strandberg, 2006, s. 49). 

Med detta menar man att sociala interaktioner förser barnet med språk. Därför är det viktigt 

att barnen får träffa modersmålslärare, barnen får då möjlighet att uttrycka sig och interagera 

på sitt språk och sin kultur med någon på förskolan (Lindö, 2009).  

 

I den sociokulturella teorin har lärande med mycket mer än det som sker i elevens huvud att 

göra, det har också med omgivningen att göra. Kommunikativa processer är förutsättningar 

för människans lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, reflektera och 

samverka med andra som barnet får del av kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste 

barndom (Dysthe, 2003; Gibbons, 2006). ”Språk och kommunikation är inte bara ett medel 

för lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske” (Dysthe, 

2003, s. 48). I till exempel skolan kommer man inte förbi att det viktigaste redskapet för 

kunskapsinhämtning är språket. Den sociokulturella teorin ser inte människans utveckling 

som individualistisk, utan som en social företeelse (Dysthe, 2003; Gibbons, 2006). 

 

3.8.2 Det interkulturella perspektivet 

I utbildningssammanhang står begreppet interkulturell för en process, ett gränsöverskridande, 

och en interaktion som är uppbyggd på en ömsesidig respekt för andra kulturer och deras 

kunskapssyn, värdegrunder, tankesätt och maktbefogenheter. I pedagogiska sammanhang 

lyfter man fram begrepp som berör kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter. 

Begreppet interkulturalitet refererar till ordet inter och kultur. Ordet “inter” betyder 

interaktion mellan människor och ordet “kultur” betyder att det som ger ordning och 

inriktning i människans liv är kulturellt betingat. Mål för interkulturalitet baseras på 

ömsesidigt respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa bland de etiska värdena i 

kulturmöten (Lahdenperä, 2008; Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 

Lahdenperä (2004) lyfter fram det som kallas interkulturell pedagogik som är ett viktigt ämne 

för alla utbildningar och för hela högskolans verksamhet eftersom det är särskilt relaterar till 

ett samhälle i förändring. I interkulturell pedagogik studerar man socialisation, lärande och 

undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang. Syftet 

med detta är att öka pedagogers kompetens angående olika kulturella faktorer som inverkar 

till individens utveckling och lärande genom att skapa insikt om hur dessa kulturbundna 

föreställningar påverkar elever, studenter, lärare och föräldrar. Kommunikation mellan olika 

enheter, personer och verksamheten är grunden i den interkulturella organisationen. Det är 

också viktigt att man som ledare eller medarbetare har ett interkulturellt förhållningsätt eller 

interkulturell kompetens. Detta innebär att man är medveten om att inte medföra kulturella 

filter som kan begränsa kontakten med människor som har en annan kultur- och 

erfarenhetsbakgrund med sina egna kulturbakgrunder och erfarenheter i ett visst land eller en 

verksamhet.  

 

Skolverket (2005) menar att det är viktigt att förskolan arbetar utifrån ett interkulturellt 

perspektiv som betonar att alla kulturer är av lika värde och att språklig och kulturell 

mångfald är en tillgång. Ett sådant synsätt bör genomsyra alla förskolor, inte bara på förskolor 
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i mångkulturella områden eller om det finns barn med utländsk bakgrund eller ej. För att 

arbeta i mångkulturella grupper krävs det att man är medveten om barnens språkliga och 

kulturella bakgrund. Detta för att kunna stödja barns kulturella identitet och de flerspråkiga 

barnens språkutveckling, både i svenska och i modersmålet. Därför är kommunen ansvarig för 

att vid behov hålla i kompentensutveckling så att personalen har tillräckligt med kompetens 

för att arbeta med mångfald och språk i barngruppen 

 

Myndigheten för skolutveckling (2006) betonar att förskolan spelar en central roll för 

utvecklingen av tolerans och solidaritet eftersom den fungerar som en kulturell mötesplats. 

Det är mycket möjligt att förskolan innebär första mötet med svensk kultur för många 

föräldrar och därför är personalens förhållningssätt och värdesystem jätteviktigt då det 

påverkar kontakten mellan personal, föräldrar och barn. Att arbeta på ett interkulturellt sätt 

innebär till stor del att vara medveten om sin egen etniska bakgrund och förstå hur ett 

mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan. En viktig del i det är att stimulera barnen 

att använda sina språk eftersom språk, identitet och lärande är så tätt sammanlänkande. 

Läroplanen Lpfö 98 (reviderad 2010) påpekar att “för att stödja barnen att utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet måste personalen i förskolan utveckla ett interkulturellt förhållningsätt” 

(s.14). Genom ökad kunskap och förståelse kring vad barnen bär med sig är resultatet av det 

sociala och kulturella sammanhang som barnen vuxit upp i. Vi måste vara beredda på att 

ändra vårt tankesätt och lära av barnen och deras föräldrar samt att visa intresse och värdesätta 

barnens liv utanför förskolan. Att samtala om värderingar och utbyta erfarenheter ökar 

förståelsen och underlättas arbetet med flerspråkiga barn (Skolverket, 2004) 

4. Metod 
I detta avsnitt behandlas de metodologiska övervägande som gjorts i studien; en redogörelse 

för val av metod, val av informanter, en överblick över etiska överväganden, genomförande 

av intervjuer och avslutas med bearbetning av intervjuer/analys.  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att beskriva och förstå vilka faktorer som påverkar modersmålslärares 

möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamhet. Ur detta syfte valde vi att utgå 

ifrån följande frågeställningar; hur upplever modersmålslärarna sina möjligheter att 

genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamheten samt hur upplever rektorn sina 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag? Utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar föll det sig naturligt att göra en kvalitativ studie som ger en djupare kunskap 

än den fragmentiserade kunskap som fås av den kvantitativa undersökningen. Kvalitativa 

metoder använder man till forskningsprocedurer som ger beskrivande data, t.ex. när man är 

intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera eller av att urskilja 

variationer av handlingsmönster (Bogdan & Taylor, 1975 refererad i Carlsson, 1991; Patel 

och Davidsson, 2003; Trost, 2010).  

I denna studie ville vi belysa modersmålslärares arbete från ett brett perspektiv och 

undersökningen grundar sig på intervjupersonernas tankar och upplevelser. Vi valde att 
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genomföra kvalitativa intervjuer med tre modersmålslärare samt deras rektor. Den kvalitativa 

forskningsintervjun kan i allmänna ordalag beskrivas som en speciell form av samtal med 

syfte att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur intervjuarens perspektiv. Denna metod 

används för att utröna, upptäcka och förstå egenskapen hos någonting, till skillnad från en 

kvantitativ studie som har sin utgångspunkt i att redan ha definierade företeelser eller 

egenskaper, med svarsalternativ till frågorna. Det är bra att använda verbala analysmetoder 

när det gäller att tolka och förstå människors upplevelser eftersom intervjuare och 

intervjuperson båda blir medskapare i ett samtal. Att utföra en kvalitativ intervju innebär att 

man ställer enkla och raka frågor som man får komplexa och innehållsrika svar av (Kvale och 

Brinkmann, 2009; Patel och Davidsson 2003; Trost, 2010; Svensson och Starrin, 1996). 

 

4.2 Val av informanter 

De informanter som forskaren väljer att intervjua ska alltid vara de personer som uppfyller 

kriterierna för att ge den relevanta information som besvarar projektets frågeställningar 

(Repstad, 2007). För att besvara vårt syfte valde vi att intervjua tre modersmålslärare samt 

deras rektor. Rektorn valde vi att intervjua för att få hennes bild av modersmålslärarnas arbete 

med modersmålsstöd. De fyra informanternas svar vi använder oss av tror vi är ett väl avvägt 

antal för att få fram ett rimligt resultat gentemot vårt syfte och våra frågeställningar.  

Det som kan uppstå när intervjuare och den intervjuade har en bra kontakt är att det kan 

förändra intervjurelationen. Frågorna som man är intresserad av att få kunskap i kan vara både 

svåra att ställa och svåra att få svar på i det fallet. Att forska i miljöer där man har bekanta, 

vänner eller kollegor så kan lojalitetsband, konkurrens eller andra faktorer störa forskningen 

(Repstad, 2007; Svensson och Starrin, 1996). Informanterna som deltog i vår studie är 

slumpmässigt utvalda och är okända för oss sedan tidigare. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Vi utgick från de grundläggande krav som tas upp i Vetenskapsrådet (2002), dessa fyra 

huvudkrav är: informationskravet, som innebär att forskaren ska informera de personer som är 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet, som innebär att de 

personer som deltar i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet, som innebär att man inte kommer avslöja data som identifierar 

deltagarna i undersökningen. Nyttjandekravet, som innebär att alla uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. De data vi 

samlar in i vår studie är konfidentiella och kommer bara nyttjas till forskningssyftet. Inför 

varje intervju informerade vi informanterna om de grundläggande krav som tas upp i 

Vetenskapsrådets etiska rekommendationer.  

En viktig etisk fråga när det gäller intervjuer är förhållningsättet som intervjuare gentemot 

informanterna. Ett etiskt förhållningssätt är viktigt för att få en bra dialog mellan intervjuaren 

och intervjupersonen. Öppenhjärtlighet samt ett öppet klimat är viktigt för att informanten 
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skall kunna känna sig trygg. Om informanten känner sig otrygg kan det leda till att man får 

svårt att få frispråkiga svar på de frågorna som intervjuaren ställer. Etik spelar en stor roll i en 

kvalitativ forskning. Att se till att de människor som är delaktiga i den kvalitativa forskningen 

känner sig bekväma och hörda är viktigt (Kvale och Brinkman, 2009; Svensson & Starrin, 

1996).  I den kvalitativa intervjun så är både den som intervjuas och intervjuaren medskapare 

till ett samtal. Man menar att det är viktigt att intervjuaren underlättar samtalet genom att 

samtala med informanten så att denne inte blir hämmad. Detta innebär att intervjuaren bör 

behärska sitt kroppsspråk, sitt språkbruk och sina gester (Patel och Davidson, 2003). Dessa 

synsätt praktiserade vi genom ett professionellt förhållningssätt gentemot informanterna under 

våra intervjuer. Vår attityd var öppen och vi la inte in egna värderingar över de svar som gavs. 

På det sättet tror vi att informanterna kände sig så bekväma att de gav så ärliga och uppriktiga 

svar som möjlig. 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

Det är viktigt att man innan intervjuerna har ett klart och tydligt syfte formulerat. Viktigt är 

även att den som genomför intervjuerna samt konstruerar intervjuguiden har förkunskaper och 

är förberedd inom ämnet (Patel och Davidson, 2003; Trost, 2010). Vi förberedde oss genom 

att fördjupa oss i tidigare forskning samt litteraturen inom området som vi tagit upp tidigare i 

studien, och utifrån detta utvecklade vi intervjufrågor vi ansåg kunde ge oss svar som 

motsvarande studiens syfte.  

Eftersom vi valde att ta del av både rektor för modersmålsfunktionens och 

modersmålslärarnas upplevelser så delade vi upp vår intervjuguide i två delar (Se bilaga 1 och 

2). Frågorna i studien var öppna för att kunna samla så mycket spontan information som 

möjligt. Patel och Davidsson (2003) beskriver att med öppna frågor är det inte meningen att 

den intervjuade ska prata på om allt möjligt i timmar, utan intervjuaren måste se till att den 

intervjuade håller spåret. Enligt Svensson och Starrin (1996) finns det två aspekter som man 

måste beakta när man arbetar med frågor för att försöka samla information. Den ena kallas 

grad av standardisering och den andra graden av strukturering. Med helt standardiserad 

intervju menas att man har frågor med alternativ som är lika för alla individer, en helt 

strukturerad intervju innebär att man använder sig av fasta svarsalternativ. Vi använde oss av 

en låg grad av standardisering och låg grad strukturering, vilket innebar att vi själva 

formulerade frågorna under intervjun samt ställde frågorna i en ordning som passar den 

specifika intervjupersonen.  

När vi formulerat våra intervjufrågor tog vi kontakt med rektorn för modersmålsfunktionen 

och informerade om vår studie samt försäkrade oss om att det var ok att genomföra den. 

Rektorn informerade sina modersmålslärare under ett möte där de som var intresserade av att 

delta fick skriva upp sig på en lista som överlämnades till oss. Repstad (2007) beskriver att i 

praktisk forskning måste man ibland ta stöd och hjälp från chefer eller ledare för att få tag på 

de personer som ska intervjuas, eftersom cheferna har en överblick som forskaren inte har. Vi 

tog sedan kontakt med de intresserade informanterna via telefon, och kom gemensamt 
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överens om tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna ägde sedan rum i november och varje 

intervju tog ca 45 minuter.   

Vi valde att intervjua modersmålslärarna en och en, för att alla skulle få komma till tals. Trost 

(2010) anser att man skall sträva efter att undvika att intervjua flera personer samtidigt 

eftersom de annars lätt påverkar varandra så att man får ett slags majoritetssynpunkter. 

Intervjun bör ske så ostört som möjligt, det bör inte finnas några åhörare så att den intervjuade 

känner sig trygg i miljön. Och med tanke på detta så lät vi informanterna välja tid och plats. 

Under intervjuerna har vi dels suttit på modersmålslärarnas mötescentral samt på de skolor 

modersmålslärarna befunnits sig på vid tillfället.  Under tre av fyra intervjuer har vi suttit i ett 

avskilt rum där ingen annan har kunnat höra vad som sagts och där vi kunnat känna oss 

ostörda. Under en av intervjuerna fanns det andra personer i rummet. 

Innan intervjuerna informerade vi om vilka vi var samt presenterade syftet med vår studie. 

Kvale och Brinkmann (2003) påpekar hur viktigt det är att informera om syftet med 

undersökningen till den intervjuade, samt se till att denne medverkar frivilligt och på egna 

villkor. Vi betonade också hur tacksamma vi var att läraren erbjudit sig att låta intervjuas samt 

att hennes upplevelser var högst relevanta för vår studie. Patel och Davidson (2003) beskriver 

att man ska berätta för intervjupersonen hur betydelsefullt det är att personen låter oss 

intervjua denne samt att just dennes bidrag är viktigt. Vid intervjutillfället informerade vi att 

informanternas identitet skulle förbli helt anonym och att infomantens identitet inte skulle 

komma att röjas under några omständigheter eftersom varken namn eller ort kommer att 

framgå i studien. Det är också viktigt att småprata en stund före själva intervjun så att man 

redan innan intervjun bygger upp en positiv social relation med informanten, det är dock 

viktigt att det inte blir för länge eftersom man då kan förefalla som oseriös (Repstad, 2007). 

Vi hade därför inför intervjuerna korta pratsstunder där vi lärde känna varandra för att 

samtalet under intervjuerna skulle bli naturligare. 

Under intervjuernas gång använde vi oss av både anteckningar och ljudinspelning som 

insamling av den information vi erhöll. Inspelning som metod är det bästa sättet att samla 

information, därför att det ger intervjuaren tillåtelse att helt koncentrera sig på intervjun i sig. 

Det som är en fördel med inspelning är att man kan lyssna på intervjun om och om igen om 

man behöver, för att sedan kunna skriva ner det exakta svarsresultatet. De nackdelar som 

finns med inspelning är att den intervjuade inte alltid känner sig helt bekväm med att bli 

inspelad, och att detta i sin tur kan påverka svaren. Använder man sig av diktafon måste man 

komma ihåg att alltid fråga om intervjuarens tillåtelse först (Kvale och Brinkman, 2009; Patel 

och Davidson, 2003). Två av våra intervjupersoner ville dock inte medverka vid 

ljudinspelning, så vid de tillfällena antecknade vi enbart. Vid alla intervjuer har vi båda 

befunnit oss på platsen och deltagit i intervjun, en av oss har ställt frågorna medan båda tagit 

hand om dokumentationen i den mån det gått. En närmare beskrivning om hur vi bearbetat 

våra intervjuer och analyserat resultatet följer i nästa avsnitt. 
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4.5 Bearbetning av intervjuer/analys 

Efter varje intervju valde vi att transkribera det inspelade materialet till textform samt 

sammanställde de anteckningar vi gjort under intervjuerna. Patel och Davidson (2003) menar 

att det är vanligt att man skriver ner ljudinspelade intervjuer till text för att de då blir lättare 

att arbeta med. Detta kallas för att “transkribera”, vilket enligt nationalencyklopedin 

(www.ne.se) betyder att överföra det inspelade samtalet till skrift. Gillham (2005) påpekar att 

man bör transkribera så fort som möjligt eftersom det är lättare att tolka intervjun när den är 

färsk. Befring (1992) beskriver vidare att detta kallas bearbetning av primärdata och har som 

primärt syfte att bilda analysunderlaget till undersökningen.  

Det finns olika sätt att göra en intervjuanalys, antingen fokuserar man på meningen, samtalet 

eller gör en allmän analys. Vi valde att analysera materialet med fokus på mening och 

meningskoncentrering. Detta innebär enligt Trost (2010) att man lyssnar till inspelningen flera 

gånger och läser igenom materialet flera gånger innan man till slut skriver ner en 

sammanfattning av intervju-svaren där man omstrukturerar svaren så att strukturen passar den 

man har i intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) menar att på det sättet får alla 

intervjudata samma struktur och blir lättare att senare analysera. Fördelen med denna metod 

är att man lätt kan skala av allt ointressant material och oväsentligheter som frångår syftet i 

studien. Vi har sedan meningskoncentrerat informanternas svar, vilket betyder att 

informanternas yttranden kortats ner och bara huvudmeningen tas med och det som sagts 

formuleras i några få ord. Under bearbetningen av datan antecknade vi kontinuerligt våra 

tankar inför kommande diskussioner, vi sökte också efter likheter och skillnader i 

informanternas intervjusvar.  

Rubrikerna i resultatredovisningen har utgått från de tematiska huvudrubrikerna i vår 

intervjuguide; bakgrund, modersmålslärares arbetsförhållande, modersmålstöd i förskolan, 

modersmålslärares upplevelser av möjligheter att genomföra uppdraget i förskolan och 

visioner inför framtiden. Under varje rubrik tog vi upp alla informanters svar var för sig. 

Halkier (2010) menar att genom att skapa tematiska huvudrubriker så binder man ihop allt på 

ett förståeligt sätt. Resultatredovisningen är därför skriven med en blandning av 

sammanfattningar och citat från intervjuerna. Citaten är skrivna så att talet ska passa i skrift. 

Det innebär att vi tagit bort skratt, pauser och omformuleringar. Efter presentation av de 

intervjuades svar under varje tema görs en sammanfattning av svaren. 

 

4.6 Ansvarsfördelning 

Under arbetet med denna studie har vi genom hela processen gjort allting tillsammans, detta 

innebär att vi inte har fördelat upp varken arbetet eller ansvaret. Fördelen med det var att vi 

under hela arbetsflödet haft möjligheten att diskutera och reflektera tillsammans över 

innehållet direkt. 



20 
 

5. Resultat 
Här kommer vi att redovisa resultatet av den empiriska undersökningen som omfattade 

intervjuer med tre modermålslärare samt med rektorn som är ansvarig för 

modesmålsundervisningen i den aktuella kommunen. Intervjusvaren kommer att presenteras 

med stöd av de tematiska rubrikerna som finns i intervjuguiden; bakgrund, modersmålslärares 

arbetsförhållande, modersmålsstöd i förskolan, modersmålslärares upplevelser av möjligheter 

att genomföra uppdraget i förskolan och visioner inför framtiden.  Under dessa teman 

kommer vi att presentera informanternas beskrivning var för sig. Vi börjar med rektorn och 

följer med de tre modersmålslärarna. I slutet av varje tema förutom ”bakgrund” avslutar vi 

med en sammanfattning. För att förenkla och behålla anonymiteten har vi valt att namnge 

modersmålslärarna med A, B och C. Vi behåller dock ordet rektor för rektorn. 

 

5.1 Intervjuer med modersmålslärare och rektor 

5.1.1 Bakgrund 

En av modersmålslärarna vi har intervjuat har arbetat som modersmålslärare i 6 år. Hon är 

utbildad förskole- och lågstadielärare, samt har en utbildning till speciallärare.  

 

Den andra modersmålsläraren vi intervjuat har arbetat som modersmålslärare i 1,5 år. Hon har 

en utbildning som biologilärare och har arbetat 4 år som detta i sitt hemland. Just nu studerar 

hon pedagogik i Sverige.  

 

Den tredje modersmålsläraren har arbetat som modersmålslärare i 1,5 år. Hon har en examen i 

barnpsykologi från hemlandet, har studerat psykologi i Sverige samt avslutar just nu en 

pedagogutbildning i Sverige.  

 

De språk våra informanter undervisar i är finska, persiska och arabiska. För att få en bredare 

bild att lägga till vår studie valde vi även att intervjua rektorn för modersmålsfunktionen.  

 

Vi har valt att inte namnge modersmållärarna här för att behålla konfidentialiteten, men 

kommer i fortsättningen att kalla modersmålslärarna för A, B och C, rektorn kommer vi 

fortsättningsvis kalla för rektor.  

 

5.1.2 Modersmålslärares arbetsförhållanden 

I detta avsnitt presenterar vi informanternas svar på hur modersmålslärares arbetsförhållanden 

ser ut och undersöka de faktorer som kan verka hindrande och främjande för 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag. Vi kommer först att presentera 

rektorns beskrivning av modersmålsorganisationen och dess syfte, därefter kommer vi att 

presentera modersmålslärares arbetsförhållanden utifrån de enskilda modersmålslärarnas 

beskrivningar.  
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Rektorn för modersmålsfunktionen 

Enligt rektorn så finns det för tillfället 800 barn som får modersmålsundervisning i 

kommunen, varav 162 i förskolan. Det finns tillgång till modersmålslärare i 17 språk och 

totalt undervisar 25 lärare. De barn som har rätt till modersmålsstöd är de barn som kan 

kommunicera aktivt eller passivt på sitt modersmål och det är rektorn för 

modersmålsfunktionen som avgör vilka som får stödet. Modersmålslärarna har en central 

station som de utgår ifrån när de beger sig till sina respektive skolor/förskolor.  Deras arbete 

går ut på att undervisa i modersmål på skolan och träna modersmål i förskolan. De kartlägger 

nyanländas kunskaper samt fungerar som studiehandledare till elever som ännu inte förstår 

svenska så bra och behöver hjälp på sitt modersmål (elever som har matematik i äldre åldrar 

kan t ex kan behöva översättning till sitt språk). Rektorn ser till att modersmålslärarna får en 

kontinuerlig kunskapsutveckling och detta gör man t.ex. genom att organisera arbetet så att 

det skapar förutsättningar för modersmålslärarnas kompetensutveckling. Varje tisdag har 

modersmålslärarna möjlighet till samverkan och utbyte av erfarenheter med varandra och 

rektorn ser till att vara tillgänglig hela den dagen. Modersmålslärarna har även nätverksträff 1 

gång/ månad där man reflekterar tillsammans inom de områden modersmålslärare har som 

uppgift att fördjupa sig i. För att kontinuerligt förbättra verksamheten har modersmålslärarna 

en kvalitetsredovisning 1 gång/ år, då brister kan upptäckas och förbättras under kommande 

år. Rektorn påpekar att ”Modersmålslärarna har skilda bakgrunder med olika skolsystem från 

sitt hemland. Dessa erfarenheter behöver man bearbeta så att de passar in i det svenska 

skolsystemet”. 

 

Modersmålslärare A 

Modersmålslärare A undervisar på 15 enheter (förskola/skola), totalt 47 barn varav 12 på 

förskolan. Hon brukar besöka förskolor på förmiddagen eftersom hon anser att det passar 

barnen bäst. Antingen har hon planerat en aktivitet innan hon besöker förskolan, eller så gör 

hon något spontant med barnen utifrån deras intressen, eller utifrån något de redan arbetat 

med på förskolan och gör samma sak, fast på sitt språk. Tiden hon har med varje barn är max 

50 minuter/vecka, men beror även på barnens visade intresse. Lokalerna hon använder sig av 

ser olika ut. På en del förskolor är man mån om att de får en bra plats och en bra miljö under 

besöket och på en del förskolor får läraren kämpa lite extra för att få det. Ibland måste man 

även dela lokal om det råkar finnas andra modersmålslärare på plats samtidigt. 

 

Modersmålslärare B 

Modersmålslärare B har ansvar för 23 barn totalt och arbetar på 8 enheter varav 2 är inom 

förskola. Varje barn har modersmålsstöd 1 timme i veckan. På hennes arbetstid undervisar 

och planerar hon. Planeringen tar mycket tid inför träffarna. Modersmålslärare B anser att 

lokalerna i förskolan är goda att arbeta i därför att miljön är anpassad till barnen. 

 

Modersmålslärare C 

Modersmålslärare C arbetar på 10 enheter, varav 4 är förskolor och har hand om 6 

förskolebarn varav 1 på distans via internet. Alla barn har tillgång till en timmes 

modersmålsträning i veckan. En vanlig arbetsdag samlar modersmålslärare C material i en 

väska som hon kallar ”dramaten”, som hon sedan släpar med sig överallt. Modersmålslärare C 
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brukar mestadels vara i förskolan onsdag-torsdag eftersom barnen oftast är närvarande då, 

vilket även gäller de barn som bara har rätt till 15 timmar barnomsorg. Hon planerar noggrant 

inför träffarna men använder bara planen som “back-up”. Helst vill modersmålslärare C att 

barnet ska vara ensam med henne eller ta med en kompis, eftersom hon upplever att det blir 

för mycket svenska och för lite av modersmålet om de sitter med övriga barngruppen. Hon 

vill dock inte avbryta barnets lek när hon kommer, så är barnet upptaget så sätter hon sig 

bredvid och talar på modersmålet. Men oftast har förskolepedagogerna redan avbrutit leken  

innan hennes ankomst. 

 

Sammanfattning 

Modersmålslärarnas organisation består av en grupp modersmålslärare och en rektor. De barn 

som har rätt till modersmålsstöd är de barn som kan kommunicera aktivt eller passivt på sitt 

modersmål och det är rektorn som avgör vilka som i slutändan får stödet. Modersmålslärarna 

har en central station som de utgår ifrån. Deras arbete går ut på att undervisa i modersmål på 

skolan samt träna modersmål i förskolan. De arbetar även med att kartlägga nyanlända 

invandrares kunskaper, och fungerar även som studiehandledare till elever som inte förstår 

svenska så bra och kan behöva hjälp att förstå på sitt modersmål. Varje tisdag får 

modersmålslärarna möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med varandra, och då ser 

rektorn till att vara tillgänglig hela dagen. Varje barn har rätt till 1 timmes modersmålsstöd i 

veckan, men tiden beror också på barnens motivation och intresse. Bristande motivation hos 

barnet leder ibland till att de avslutar tidigare. Antalet ansvarsbarn och antalet enheter hos 

modersmålslärarna varierar, vanligt är att man har mellan 8 till 15 enheter. En stor del av 

modersmålslärares arbetstid går till att planera och förbereda inför träffarna med barnen. 

Modersmålslärarna följer ett schema som de själva utformat och som är anpassat efter dem 

och barnen.  

 

5.1.3 Modersmålsstöd i förskolan 

I detta avsnitt presenterar vi informanternas svar på hur rektorn och modersmålslärarna ser på 

vikten av modersmålsstöd i förskolan, hur de ser på uppdraget som modersmålslärare, hur de 

arbetar för att uppnå målet, samt vilka faktorer de anser är viktiga för att främja barns 

språkutveckling i modersmål. 

 

Rektorn för modersmålsfunktionen 

Rektorn förklarar att modersmålsträning är viktigt dels för att synliggöra barnets kulturella 

identitet, dels för att få redskap till att hålla kontakten med sin nära och kära. Det är även 

viktigt att barnet lär känna sin kultur genom att man jobbar med modersmålet på olika sätt 

t.ex. via sånger, musik och sagor som kan relateras till barnens bakgrundskultur. Att ha 

modersmålsträning i förskolan bidrar även till att förskoleverksamheten blir mer 

interkulturell. För att främja barns språkutveckling anser rektorn att man bör ha god 

kännedom om varje barn och ha bra kunskaper i förskolans läroplan. Det är även viktigt att 

modersmålslärarna är engagerade och känner ett sug efter att utvecklas, “ Modersmålslärares 

engagemang är en framgångsfaktor” (Rektor, personlig kommunikation, 25 november, 2013).  
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Modersmålslärare A 

Modersmålslärare A tycker det är viktigt att stimulera förstaspråket för det har en så stor 

betydelse för barnets utveckling och förståelse. Hon säger att stimulera barns modersmål är 

grunden för deras språkutveckling, man klarar sig bättre överallt om man behärskar språket. 

Fler språk berikar, och vi blir ett mer och mer globalt samhälle, där man inte bara kan 

svenska. Modersmålslärare A tillägger att människor med flera språk har lättare att få jobb 

världen över. För att stimulera barnens språkutveckling utgår hon från deras intressen 

eftersom alla barn är olika kan det hända att en del vill rita, en del vill leka och en del vill titta 

på film. Hon menar att man ska se till individen och hur den individen lär sig bäst. 

Modersmålslärare A berättar att hon börjar med en kartläggning av barnet för att se var barnet 

befinner sig språkmässigt. Hon förklarar att det är viktigt att barnet har ett modersmål och kan 

kommunicera på det för att få modersmålsstöd. Det är inte meningen att en modersmålslärare 

ska lära ut modersmål, utan endast stödja utvecklingen i det. Modersmålslärare A arbetar med 

barn upp till 5 års ålder och precis som i förskolan, försöker man lära barnen att känna igen 

bokstäver och siffror som en grund för fortsättningen i skolan. Hon uppmuntrar även 

föräldrarna att prata modersmålet hemma eftersom det inte räcker att hon talar språket med 

barnet en gång i veckan. Den faktor hon anser är viktigast för att främja barns språkutveckling 

i modersmål är att barnet känner sig tryggt med henne. Modersmålslärare A menar att språket 

är nyckeln till trygghet. Man bygger på tryggheten genom att försöka förstå och lyssna på 

barnen. 

 

Modersmålslärare B 

Modersmålslärare B tycker modersmålsstödet är viktigt för barns språkutveckling, men 

framförallt är språket jätteviktigt för att stärka deras kulturella identitet. För att stimulera och 

stödja barnet att använda sitt modersmål arbetar hon på olika sätt. Alla barn är olika och har 

dessutom olika intressen, en del vill måla, en del vill spela och en del vill kanske läsa sagor. 

Det är därför, enligt henne viktigt att först försöka fånga barnets intresse och sedan fortsätta 

arbeta utifrån det. Hon poängterar också att olika material uppmuntrar barnets motivation till 

språkinlärning. Med barnen som är lite äldre arbetar hon för att de ska lära sig känna igen 

bokstäver, ord, att räkna osv, dvs. förbereda dem inför skolan. Den viktigaste faktorn för att 

främja barns språkutveckling i modersmålet är enligt modersmålslärare B att barnet ska 

stärkas till en stolthet över sin flerspråkighet. 

 

Modersmålslärare C 

Modersmålslärare C anser att det är av största betydelse att barnen får ett positivt tänkande 

kring flerspråkighet och att barnen får en anknytning till språket. Hon tycker att det är viktigt 

för barnet att kunna tala och kommunicera med sina släktingar på deras språk. 

Modersmålslärare C beskriver sitt uppdrag som modersmålslärare är att ge barnet en positiv 

inställning till sitt modersmål och för att uppnå detta arbetar hon för att väcka barnets intresse 

och visa på sitt eget engagemang. Hon menar att man ska ha ett positivt förhållningssätt-inte 

tvinga barnet, barnet ska inte få negativa känslor kring modersmålet. Man ska arbeta spontant 

och vara flexibel så att barnet upplever träningen som något positivt. Modersmålslärare C 

menar att barnet styr verksamheten. 
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Sammanfattning 

När det gäller vikten av modersmålsstöd i förskolan så är det viktigt att stärka barns 

språkutveckling och kulturella identitet. Om man har ett väl utvecklat modersmål och känner 

sig trygg i sin identitet har man bättre förutsättningar för att erövra ytterligare språk. 

Modersmålet fungerar också som ett redskap som gör att barnen kan hålla kontakt med sin 

nära och kära från ursprungslandet. Flerspråkighet i ett globalt samhälle berikar och ger större 

förutsättningar och möjligheter inför framtiden.  

 

För att uppnå målen så arbetar modersmålslärarna utifrån barnens intresse och försöker skapa 

ett lustfyllt lärande, lärandet sker på barnets villkor. Det är viktigt att se till varje individ, alla 

barn har olika intressen och alla barn har olika sätt att lära. Det är också viktigt att stärka 

barnets kulturella identitet och få barnen att vara stolt över sin flerspråkighet. Genom att föra 

in barnets kultur i förskolan ökar barnets trygghet i sin identitet och barnet känner sig 

accepterad. 

 

5.1.4 Upplevelser av möjligheter att genomföra uppdraget i förskolan 

I denna del ville vi ta reda på vilka faktorer som rektorn och modersmålslärarna anser 

påverkar modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamheten, 

hur de upplever att arbetet med modersmålsstöd på förskolan fungerar praktiskt, samt hur de 

upplever att kommunikationen och interaktionen mellan modersmålslärare och förskollärare 

fungerar.  

 

Rektorn för modersmålsfunktionen 

Rektorn upplever att modersmålsstödet inte alltid fungerar så bra rent praktiskt på 

förskolorna. Det finns en stor okunskap på förskolan kring modersmålslärarnas uppdrag och 

modersmålslärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag varierar därför. De bemöts inte 

alltid positivt. Rektorn måste därför ofta kontakta förskolecheferna för att förklara hur 

modersmålslärarna arbetar och påpeka att de måste få de förutsättningar som krävs för att 

utföra sitt uppdrag. Det som hindrar en språklig utveckling är bristande kunskap och 

förståelse hos personalen i förskolorna. Personalen i förskolorna anser ibland att de vet bäst 

och har därför synpunkter på hur modersmålslärare ska utföra sitt arbete. Förskolan tar heller 

inte alltid hänsyn till att barnet ska ha modersmålsträning, t.ex. genom att gå ut med barnet 

precis innan modersmålsläraren kommer. Det skulle vara bra om modersmålsläraren och 

förskolepersonalen kunde planera tillsammans, men det finns det inte tid till. Rektorn hade 

också önskat att förskolorna hade en miljö som syftade mot mångkultur. 

 

Modersmålslärare A 

Modersmålslärare A upplever att arbetet med modersmålsstöd på förskolan fungerar bra. 

Bemötande kan dock se olika ut beroende på vilken förskola hon arbetar på. Hon upplever att 

en del förskolor tycker att det modersmålslärarna gör inte är så viktigt. Detta tror 

modersmålslärare A kan bero på bristande kunskap hos förskollärarna och det gör att 

bemötandet från vissa förskolor blir sämre än i andra. Men hon tycker att “ vi är på god väg 

att bli bättre på det”. Med detta menar modersmålslärare A att det också ligger på 
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modersmålslärarens ansvar om samarbetet/bemötandet på förskolan blir bra eller inte. När det 

gäller kommunikationen med förskolan upplever modersmålslärare A att de flesta 

pedagogerna tar del av hur det går för barnet med modersmålsstödet. För att ha en fungerande 

kommunikation anser hon att det är viktigt att modersmålsläraren själv är öppen och tydlig, 

att man t.ex. kommer i tid och hör av sig när man blivit sjuk och inte kan komma. 

Modersmålslärare A poängterar också att hur hon själv beter sig kan vara avgörande för vilket 

bemötande och vilken kommunikation man får från förskolan. 

 

De faktorer modersmålslärare A tycker är viktigast för att främja modersmålslärares möjlighet 

att genomföra sitt uppdrag i förskolan är att man tillåts vistas i en bra miljö samt får stor 

förståelse från övrig förskolepersonal angående uppdraget. Men det är också viktigt för 

modersmålsläraren att själv vara flexibel. Med detta menar hon att man t.ex. inte ska slita 

barnen från deras pågående aktiviteter, utan istället sitta med tills barnet är klar med det 

barnet håller på med. Modersmålslärare A tycker det är viktigt att glädjen hos barnet ska 

finnas där när hon kommer och tränar modersmålet. Modersmålslärare A beskriver att hon får 

stöd och hjälp av förskolorna, t.ex. erbjuder de olika typer av material som kan användas för 

modersmålsundervisningen, de försöker finna lämpliga tider för modersmålsundervisningen 

och de informerar henne om barnet är sjukt. Men en del förskolor kan vara dåliga på det. 

 

Modersmålslärare B 

Modersmålslärare B upplever att arbetet med modersmålsstödet på förskolan fungerar bra. 

Hon anser att hon får möjligheter att undervisa på ett bra sätt genom att t.ex. få en bra lokal. 

Här refererar hon istället till sina kollegor samt tidigare egna upplevelser om problem med att 

få bra lokaler, men menar att nu har hon haft tur. Modersmålslärare B berättar att hon och 

hennes kollegor tidigare fick flytta runt för att det uppstod en önskan från 

förskoleverksamheten att använda just den lokal de vistades i. Detta upplever hon som jobbigt 

och störande för både henne och barnet vars lust och motivation till lärande då minskar. 

Modersmålslärare B upplever att förskolepedagogerna har hela makten att bestämma, t.ex. 

vars hon ska vara medan hon själv inte har någon möjlighet att välja den lokal som passar 

bäst. 

 

När det gäller kommunikationen mellan modersmålsläraren och förskollärare upplever 

modersmålslärare B att det har fungerat bra och hon har även deltagit på ett föräldramöte på 

en av förskolorna. En gång har modersmålslärare B själv fått ta kontakt med specialpedagog 

när hon upplevde att ett barn var i behov av särskilt stöd och hon upplevde då att hon inte fick 

någon hjälp av förskolepersonalen. Modersmålslärare B berättar också att kollegor vid några 

tillfällen varit tvungen att ta hjälp av rektor för modersmålsfunktionen som då varit tvungen 

att ta kontakt med förskolepersonal som haft en dålig attityd. 

 

En faktor som främjar modersmålslärares möjlighet att genomföra sitt uppdrag är enligt 

modersmålslärare B lokalerna. Hon beskriver att “ lokalen är jätteviktig, därför att det är 

viktigt att barnet känner sig tryggt”. Hon anser att det är förskolechefen som ansvarar för att 

modersmålslärarna har en bra lokal. Nästa faktor är materialet. Modersmålslärare B tycker det 

är svårt att skaffa fram bra läromaterial och ibland tar det mycket tid i anspråk att googla och 
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söka sig fram för att hitta passande material. Att ha en bra kontakt med föräldrarna anser hon 

är jätteviktigt eftersom detta i hög grad påverkar utvecklingen för barnets modersmål. Den 

sista viktiga faktor hon lyfter fram är att det är viktigt att barnet själv är stolt över att vara 

flerspråkig. Detta försöker modersmålslärare B uppmuntra genom att förmå barnet att visa 

upp för andra på förskolan vad denne gjort under sin modersmålträning. 

 

Modersmålslärare C 

Modersmålslärare C upplever att det fungerar bra att arbeta på förskolorna. Hon säger att det 

fungerar bättre om man på varje ny förskola berättar hur man jobbar eftersom alla 

modersmålslärare jobbar på olika sätt. Modersmålslärare C beskriver att många kollegor 

upplevt att de fått ett dåligt bemötande, men att hon själv inte upplevt det så. Hon förklarar att 

hon tror att det kan bero på hur man själv är och uppträder och hon tror att det underlättar om 

man själv är flexibel. Modersmålslärare C poängterar att “öppenhet underlättar arbetet”. Med 

detta menar hon att man inte får hjälp från förskolan om man inte själv visat intresse av att få 

deras hjälp. Modersmålslärare C upplever att ju mer man lär känna arbetslaget på förskolan 

desto naturligare kan man kommunicera och hon menar att man måste vara öppen och 

spontan själv. Någon gång händer det att förskolan glömmer bort att meddela att ett barn är 

sjukt, hon tillägger då att det är tur att hon kör bil. Tänk på de modersmålslärare som tagit 

buss hela vägen. 

 

Det som främjar barnets språkutveckling är att man har en bra dialog med förskolepersonalen 

och med föräldrarna menar modersmålslärare C. Hon tycker det är viktigt att sammanfatta och 

dokumentera vad hon gjort med barnen samt hur man ska jobba vidare. Och hon menar att det 

är viktigt att även föräldrarna tar del av detta. Något som hindrar modersmålslärarnas 

möjligheter att genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt är att det finns för lite pengar hos 

modersmålsfunktionen. Om man hade haft ett bättre ekonomiskt stöd så hade man kunnat 

skaffa fler läromaterial och skapa en större variation i undervisningen. Speciellt viktigt är det 

för de modersmålslärare som har svårt att hitta läromaterial på sitt språk här i Sverige. 

 

Sammanfattning 

Informanternas svar visade på att det finns några faktorer som starkt påverkar 

modersmålslärarnas möjligheter att genomföra sitt uppdrag och som kan verka hämmande på 

elevernas lärande. Modersmålslärarna beskriver att den första faktorn är bristande kunskap 

och förståelse hos personalen i förskolan kring modermålsläraranas uppdrag. 

Modersmålslärarna upplever att personalen på en del förskolor inte tycker att det 

modersmålsläraren gör är så viktigt. Den andra faktorn är bristande interkulturell kompetens, 

modersmålslärarna menar att det är viktigt att förskolan arbetar utifrån ett mångkulturellt 

perspektiv. Ett perspektiv som betonar att språk och kulturell mångfald är en tillgång. Den 

tredje faktorn, är lärmiljön-lokalproblem. Modersmålslärarna beskriver att en dålig lokal blir 

jobbigt både för barnet och för modersmålslärare själva därför att det påverkar barnets lust 

och motivation till lärande. Den fjärde faktorn är kommunikation och interaktion mellan 

förskolans personal och modersmålsläraren, ju öppnare man är mot varandra desto bättre 

kommunikation skapas mellan personalen och modersmålsläraren. Utöver dessa faktorer 

påpekar också en av informantera det bristande ekonomiska stödet utgör ett hinder för 
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modersmålslärare att genomföra sitt uppdrag. Om man hade haft mer medel skulle 

modersmålslärarna kunna anskaffa mer läromaterial och öka variationen på undervisningen. 

 

5.1.5 Visioner inför framtiden 

I den här delen ville vi undersöka vilka mål och visioner rektorn och modersmålslärarna har 

inför framtiden vad gäller modersmålsstödet på förskolorna. 

 

Rektorn för modersmålsfunktionen 

Rektorn hoppas att alla som önskar få modersmålsstöd ska få det i framtiden och samtidigt 

önskar hon att föräldrarna tränar språket mer hemma. Hon önskar också att de ska lyckas 

åstadkomma ett bättre samarbete mellan modersmålslärarna och förskolan och att 

modersmålslärare ska känna sig mer sedda och uppskattade. Hon påpekar också att det skulle 

vara bra om förskollärare ville ta del av barnens kultur i en större utsträckning än vad de gör 

idag. Genom att t.ex. visa intresse och nyfikenhet för vad barnet och barnets föräldrar kan 

samtidigt som man är ärlig med och erkänner att jag inte kan detta. Men jag är villig att lära 

mig och få mer kunskaper på området. 

 

Modersmålslärare A 

Modersmålslärare A funderar först på att hon nog kan bli bättre i sitt yrke som 

modersmålslärare, men aldrig fullärd. Sen påpekar hon att modersmålslärare börjar bli mer 

synliga, men påpekar att det kan bli ännu bättre. Hon vill att hon ska få ingå i teamet mer, det 

gläder både barn och vuxna. Hon upplever att hon redan, till viss del, är en del av förskolans 

team, men att det kan förbättras. Modersmålslärare A önskar att hon i framtiden får mer tid 

med varje barn, 1 timme i veckan anser hon är för lite, och det är för länge mellan 

lärotillfällena. 

 

Modersmålslärare B 

Modersmålslärare B önskar ett bättre samarbete med personalen och vill inte bara gå in och 

plocka ut barnen utan att ha någon kontakt med personalen. Hon vill även att det inte bara ska 

vara modersmålsläraren som arbetar med det här som ett enskilt tema, utan att hela förskolan 

är involverad. Hon vill känna sig som en i teamet och att förskolepersonalen sätter sig in i 

hennes situation och ger henne det de själva hade velat ha. t.ex. en god undervisningsmiljö 

som skapar en bra stämning hos eleverna. Det är viktigt med bra kommunikation, något som 

inte alltid finns. Hon vill också att modersmålsstöd ska ses som en naturlig del av 

verksamheten, inte som ett enskilt ämne. 

 

Modersmålslärare C 

Modersmålslärare C önskar att alla barn som vill ska få delta i modersmålsträningen. Hon 

önskar även att förskollärarna ska ta tillvara mer av flerspråkigheten och föra in den i 

verksamheten, även om förskolan inte har flerspråkiga barn. Hon vill att det uppmärksammas 

att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och att barnen t.ex. lär sig sjunga sånger på andra 

språk. Hon vill uppmuntra barnens kulturella identitet och lyfta fram den samt låta föräldrarna 

blir mer aktiva i verksamheten, t.ex. i köket. Man skulle t ex kunna låta barnen önska sig en 
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maträtt från sitt respektive ursprungsland och att föräldrar fick komma och laga till det på 

förskolan. ”Att jobba med mångkultur utgörs inte bara av ett veckas tema, utan måste 

genomsyra verksamheten året om” (Modersmålslärare C, personlig kommunikation, 21 

november 2013) 

 

Sammanfattning 

Modersmålslärarna och rektorn önskar ett bättre samarbete mellan modersmålslärare och 

förskolepersonal när det gäller mål och visioner inför framtiden. Hade förskolepersonalen haft 

en större förståelse kring modersmålslärarnas uppdrag och interagerat mer med 

modersmålslärarna hade de fått ett bättre samarbete och bättre kommunikation med varandra. 

Modersmålslärarna och rektorn önskar också att förskollärarna ska ta del av barnens kultur i 

större utsträckning än vad de gör idag, detta för att modersmålsundervisningen inte ska bli en 

enskild enhet utanför, utan genomsyra hela verksamheten. Modersmålslärarna vill bli mer 

synliga i verksamheten, genom att lyfta fram mångkultur och flerspråkighet i verksamheten 

ökar förståelsen hos både förskolepersonal och barnen om modersmålslärarnas uppdrag. 

Modersmålslärarna tycker att det är viktigt att de får mer tid med barnen, eftersom 1 timme i 

veckan är för lite tid och det går för lång tid mellan träffarna. Detta kan i sin tur påverka 

barnens språkutveckling. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera över studiens metodval och studiens 

resultat. I metoddiskussionen kommer vi att kritiskt granska och diskutera tillvägagångsättet 

vi använt för att komma fram till vårt syfte, i denna del diskuterar vi även studiens reliabilitet 

och validitet. I resultatdiskussionen kommer vi att dra slutsatser från resultatet och diskutera 

det gentemot den forskning och de teorier vi tagit upp under bakgrund, samt reflektera över 

dessa. Vi kommer att avsluta diskussionen med att diskutera kopplingen mellan resultat och 

våra teoretiska utgångspunkter, egna reflektioner samt ge förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 Vi valde att arbeta med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod till vår studie 

eftersom vi ansåg att det bäst passade studiens syfte.  Vi var ute efter informanternas 

erfarenheter och upplevelser kring ett visst ämne och då rekommenderas kvalitativa intervjuer 

som metod av Patel och Davidson (2003). De informanter vi intervjuat har visat stort 

engagemang och har haft mycket att berätta under de ca 45 minuter vi haft på oss per person. 

Vi tror att deras stora engagemang dels beror på att de frivilligt anmält sig för att delta i 

studien, dels för att de fick berätta utifrån sina egna tankar och upplevelser. Genomförandet 

av intervjuerna har vid alla tillfällen förutom ett fungerat bra. Vid detta tillfälle befann sig 

även andra modersmålslärare i samma lokal vilket gjorde att vi författare hade lite svårt att 

koncentrera oss på vad hon sa. Trost (2010) menar att under intervjuer skall inte några andra 

åhörare finnas, dvs. miljön skall vara så ostörd som möjligt. Vi anser att det hade varit bättre 

om vi hade haft möjlighet att sitta ett avskilt rum. 
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Tekniken har fungerat bra och ljudet har varit tydligt. Vi kunde dock inte använda oss av 

ljudinspelning vid alla intervjuerna eftersom två av informanterna inte kände sig bekväma 

med att bli inspelade. Trost (2010) och Repstad (2007) beskriver att många människor inte 

vill bli inspelade och det måste man som intervjuare acceptera, lyckas informanten bli 

övertalad in i det fast denna inte känner sig bekväm med situationen kan känslan hos 

informanten bli besvärad och hämmad. Man får vid ett sådant tillfälle förlita sig på sitt minne 

och anteckningsblocket. Trots att vi inte fick möjlighet att använda oss av ljudinspelning vid 

två av intervjuerna så anser vi att vi lyckades få ett tillförlitligt material eftersom vi båda 

antecknade, kompletterande varandra. Transkriberingen skedde med stor noggrannhet, vi 

lyssnade igenom ljudinspelningar, läste igenom våra anteckningar tillsammans samt 

diskuterade hur vi uppfattat svaren från informanten. Vi använde oss av öppna frågor för att 

kunna få in så mycket information som möjligt och det anser vi lett till att reliabiliteten ökat. 

I intervjuguiden konstruerade vi våra frågor så att de skulle relatera till varandra, detta 

medförde att en del av informantens svar även täckte in delar av svaret på nästkommande 

fråga.  Vid de tillfällena lät vi informanten prata färdigt och förklarade sedan att hon redan 

varit inne på nästa fråga, men att vi nu ställer den ändå så att hon skulle få en chans att svara 

mer utförligt på den om hon så önskade. Trost (2010) menar att man bör fortsätta på den 

tråden och följa informantens tankegångar och inte försöka pressa på med sina egna 

tankegångar. Vi anser att eftersom vi fick upprepade svar så blev chansen att missförstå 

mindre, därför tycker vi att de relaterade frågorna inte utgjorde något negativt inslag. Vi 

känner dock att om vi hade gjort en provintervju med samma intervjuguide så hade vi i förväg 

kunnat upptäcka vilka problem som kunnat uppstå. 

 

De informanter vi intervjuade hade ett annat modersmål än svenska vilket medförde en del 

svårigheter hos dem att helt förstå våra intervjufrågor. Vi upplevde att merparten hade en god 

förståelse, dock inte alla. Därför funderar vi på om det hade underlättat för våra informanter 

om de i förväg hade fått läsa igenom intervjufrågorna. I lugn och ro inför intervjun. 

 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är en mätning som inte tål att bli utsatt för slumpinflytelser, 

alla intervjuare bör få frågan på samma sätt och situationen ska se likadan ut för alla, inte 

minst för att man vill att resultatet ska bli det samma vid en ny mätning. Detta är därför 

svårare att mäta i en kvalitativ studie, som ju vill ta fram intervjupersonens upplevelser från 

här och nu, och upplevelser är förstås föränderliga. Människan är inte alls statisk utan 

tvärtom. Svaren som man får under intervjuer behöver inte ens vara detsamma varje gång på 

samma fråga. Vi människor gör nya erfarenheter och möter nya situationer hela tiden vilket 

också medför att våra föreställningsvärldar förändras successivt och detta påverkar svaren. 

Reliabilitet handlar om hur väl instrument som t.ex. ljudinspelning, anteckning, transkribering 

får fram det sanna värdet och minskar risken för felvärde i resultatet av forskningen. Felvärdet 

beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Om vi inte kan sätta ett mått på reliabiliteten får 

vi, på andra sätt, försöka försäkra oss om att vår undersökning är tillförlitlig. 

Undersökningens tillförlitlighet är i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens 

förmåga att vara noga under hela undersökningens process (Kvale och Brinkmann, 2009; 
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Patel & Davidson, 2003; Trost, 2010). I vårt fall kan vi räkna med att studien är tillförlitlig 

eftersom vi har varit noggranna vid transkribering och sammanställning av data.   

 

Validitet är ett sätt att mäta giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Man 

kan koppla validiteten i en datainsamling till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra 

en trovärdig tolkning av den intervjuades livsvärld. Validitet i en kvalitativ studie bör inte 

enbart påverka datainsamlingen, utan ska genomsyra alla delar i forskningsprocessen (Kvale 

och Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2003; Trost, 2010). Vi anser att underlaget vi 

insamlat är tillräckligt för att göra en trovärdig tolkning av informanternas svar, vi är också 

väl insatt i studiens olika delar och anser därför att vår studie har uppnått en hög validitet. 

Avsikten med vår studie var att beskriva och förstå vilka faktorer som påverkade 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskolan genom att utgå från 

modersmålslärares och deras rektors perspektiv. Vi anser att studiens frågor har blivit 

besvarade och studien har därmed uppnått sitt syfte, även om resultatet inte blir 

generaliserbart. 

  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att beskriva och förstå vilka faktorer som påverkar 

modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamheten. Vi anser 

att vi, med våra kvalitativa forskningsintervjuer fått fram ett rikt resultat som besvarar 

studiens frågeställningar och svarar mot studiens syfte. I resultatdelen har vi gjort en 

sammanfattande analys under varje tematisk rubrik där vi reflekterar och drar slutsatser 

utifrån informanternas intervjusvar. För att inte upprepa oss eller bli för detaljerad, kommer vi 

i denna del endast diskutera de centrala faktorer som framkom i resultatet. 

 

Alla fyra informanter som deltog i vår studie har olika bakgrund, utbildning och erfarenhet 

inom modersmålsundervisning. Vi kan trots de skilda erfarenheterna se att alla informanter 

har god kunskap och förståelse kring vikten av modersmålsstöd. Under intervjuerna lyfte de 

fram olika faktorer till varför barns språkutveckling i modersmålet är viktigt. Bland annat 

ansåg de att det var viktigt för att utveckla barnets kulturella identitet för att barnet ska få 

redskap att hålla kontakten med släktingar, samt för att språk berikar i ett globalt samhälle. 

Modersmålslärarna betonar att det därför är viktigt att försöka stärka barnet i att vara stolt 

över att vara flerspråkig, dvs. att ge barnet en positiv känsla kring sitt modersmål. Vi kan se 

att modersmålslärarna högt prioriterat att stödja barnets kulturella identitet i första hand, 

snarare än att stödja språkutvecklingen. Samma synsätt hittar vi även hos Ladberg (2003) som 

poängterar att när barnen lägger märke till andra människors negativa reaktioner över sitt 

modersmål så kan de börja tveka att tala språket, eller vägra helt. Ladberg beskriver även att 

flerspråkighet uppmuntras allt mer sällan i de svenska förskolorna. Vi tolkar att dessa 

negativa reaktioner som barn möter dagligen är en av anledningarna till varför 

modersmålslärarna vill arbeta med och att uppmuntra barns kulturella identitet och 

flerspråkighet. 
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När det gäller vilka faktorer som påverkar modersmålslärares möjligheter att genomföra sitt 

uppdrag kan vi urskilja att modersmålslärarna har liknande erfarenheter i de flesta fall, med 

endast några få avvikelser. Vi kommer nedan ta upp några främjande och hindrande faktorer 

som modersmålslärarna lyfter fram. 

 

Modersmålslärarna i studien anser att det är viktigt att förskolepedagogerna och 

modersmålslärarna har en bra samverkan och kommunikation men menar att det i dagsläget 

inte alltid fungerar som det ska. Enligt rektorn för modersmålsfunktionen kan det bero på 

bristande kunskap hos förskolepedagogerna kring modersmålslärares uppdrag. Rektorn menar 

att detta kan medföra att modersmålslärare inte alltid bemöts positivt. Vi tolkar det som att det 

finns brister både i samverkan och i kommunikationen mellan förskolepedagogerna och 

modersmålslärarna, trots att alla tre modersmålslärarna som intervjuades i studien uppger att 

de i dagsläget inte har några problem med detta. De refererar nämligen både till att de tidigare 

haft problem med detta samt refererar till kollegor som har problem. Liknande resultat 

framkommer i Hyltenstams intervjustudie (1996) som betonar att både stöd och en positiv 

attityd från de svenska lärarna är viktiga faktorer för att modersmålslärarna ska kunna 

genomföra sitt uppdrag i skolan och förskoleverksamhet. 

 

Modersmålslärarna önskar att förskolans verksamhet ska ta mer hänsyn till barns 

flerspråkighet och att barns kulturella bakgrund bör genomsyra hela verksamheten. 

Modersmålslärarna vill att förskolepedagogerna ska ta tillvara barns flerspråkighet och 

försöka föra in det tydligare i verksamheten. Det mångkulturella ska ses som en naturlig del 

av förskoleverksamheten, även om förskolan inte har flerspråkiga barn. Modersmålslärarna 

menar att förskolan ska uppmärksamma att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och t.ex. 

försöka få barnen att lära sig sjunga sånger på andra språk. Modersmålslärarna upplever att 

förskolans pedagoger i stort sätt anser att det endast är modersmålslärarna som har ansvar för 

detta område. Vi kan se att det även i tidigare forskning gjord av Skolinspektionen (2010) 

framkommit att skolan/förskolan oftast inte ser vikten av ett väl fungerande modersmål som 

allas angelägenhet utan oftast som ”någon annans ansvar”. Man lägger istället hela ansvaret 

på modermålslärare och föräldrar. För att uppnå läroplanens intentioner måste förskolan ta ett 

större ansvar i medverkan för att utveckla barnens modersmål. Att utveckla ett språk sker inte 

enbart under vissa moment eller under särskilda lektioner, utan pågår kontinuerligt. Därför 

måste förskolorna bli bättre på att se till varje barns behov. Vi tolkar det som att det tunga 

ansvaret modersmålslärarna upplever beror på ett bristande interkulturellt förhållningsätt hos 

förskolepersonalen. Det bristande interkulturella förhållningssättet är ett problem som bör 

lyftas fram i verksamheten. Enligt läroplanen skall förskolan bidra till att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna, eller har utländsk bakgrund, få stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet samt sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin kultur.  För att detta ska 

kunna infrias så anser vi att det krävs att förskolepersonalen får ett större interkulturellt 

förhållningsätt. 

 

Vi kan även uppfatta en stor önskan hos modersmålslärarna att bli mer synliggjorda i 

förskoleverksamheten och att de skall bli sedda som en i förskolans team. Samma önskan har 

även framkommit i en rapport från Skolverket (2010), där det framgår att på grund av att de 
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flesta modersmålslärare arbetar på så många olika förskolor så känner de att de befinner sig 

“utanför” verksamheten, vilket gör att de får svårt att påverka sin arbetssituation. Detta 

utanförskap medförde att informanterna i studien upplevde en svårighet i att få till ett bra 

samarbete med den ordinarie personalen. Vi kan se problematiken i att få till en bra 

samverkan, eftersom modersmålslärarna är med vid så få och korta tillfällen på varje förskola, 

och när de väl befinner sig på förskolorna så är deras tid mest ägnad barnen. Vi tror att om 

förskolepersonalen underlättade modersmålslärarnas arbete genom att t.ex. förbereda barn och 

lokal innan varje besök, så hade det kunnat göra att modersmålslärarna både kände sig mer 

uppskattad och synliggjorda. Vi tror också att det krävs öppenhet och samverkan från 

modersmålslärarna själva. Utan kommunikation kan förskolans personal aldrig veta vad 

modersmålslärare behöver för stöd och hjälp för att kunna utföra sitt uppdrag, och tvärtom. 

 

En faktor som enligt våra informanter har stor betydelse för att modersmålslärare ska kunna 

genomföra sitt uppdrag är tillgången till bra lokaler. De flesta modersmålslärarna i vår studie 

poängterar att tillgången till bra lokaler är viktigt för att barnet ska få en bra lärandemiljö och 

för att barnet ska känna sig tryggt. En av modersmålslärarna menar att om man har en dålig 

lärandemiljö så påverkar det barnets lust och motivation till lärande och det påverkar i sin tur 

modersmålslärarnas möjligheter att uppnå målen i sitt uppdrag. I skolverket (2002a) framgår 

att ett tecken på ointresse och negativa attityder mot modersmålsundervisning från 

förskolepersonal är att modersmålslärarna ofta hänvisas till dåliga lokaler. Vi tror att en bättre 

kommunikation mellan förskolepersonalen och modersmålslärarana kan vara en lösning. T. ex 

kan modersmålslärare själva behöva ta upp och förklara vad som möjliggör och hindrar 

modersmålsstödet eftersom det kan finnas brister i förskolepersonalens kunskaper och 

förståelse kring modersmålslärares uppdrag. Det kan också, på grund av okunskap, vara svårt 

för förskolepersonal att veta vilket stöd och vilken hjälp som modersmålslärare behöver. En 

orsak till varför modersmålslärare inte alltid får tillgång till goda lokaler tror vi beror på att 

förskolan helt enkelt inte har tillräckligt med utrymme. Kanske bör man därför, inför en 

förskolestart/nybyggnation, ha modersmålsträningen i åtanke redan under projektstadiet. 

 

Något som vi inte sett i tidigare forskning men som framkommit i vår studie är 

modersmålsfunktionens bristande ekonomins påverkan på modersmålsstödet. En av 

modersmålslärarna i vår studie anser att modersmålslärare har för små ekonomiska medel att 

använda sig av för att beställa material från hemländerna vilket vi tolkar som att 

läromaterialet kan vara undermåligt samt med en för liten variation. Hon menar att om man 

hade haft ett bättre ekonomiskt rörelseutrymme så hade man kunnat beställa och köpa in 

material från länder där modersmålet används. Något som hade underlättat för de 

modersmålslärare som har svårt att hitta material på sitt språk i Sverige. 

 

En av faktorerna som påverkar modersmålslärare uppdrag och som framkommit i tidigare 

forskning är den dåliga schemaläggningen för modersmålslärarna. Hyltenstam (1996) 

beskriver i sin intervjustudie att modersmålslärarna anser sig ha en dålig schemaläggning, 

främst för att undervisningen var lagd på eftermiddagen då eleverna var trötta. Detta är inte 

något som framkommer i svaren från informanterna i studien när det gäller modersmålsstödet 
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i förskolan. Modersmålslärarna verkade tvärtom nöjda med sina scheman eftersom de fick 

göra sina scheman själva. 

 

Vi valde att utgå från det sociokulturella och interkulturella perspektivet i vår studie. Vi ansåg 

att det var en bra utgångspunkt eftersom vår studie baseras på samspel, kommunikation och 

interaktion mellan förskolans personal och modersmålslärarna. Strandberg (2006) beskriver 

att “ju fler spännande interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla” (s. 49). 

Detta tolkar vi som att det krävs interaktion, kommunikation och samspel mellan 

förskolepedagoger och modersmålslärare för att kunna möjliggöra ett väl fungerande 

samarbete. Utifrån det resultat vi fått fram ser vi att det är viktigt att ett interkulturellt 

förhållningssätt genomsyrar verksamheten i alla förskolor, och då menar vi inte bara på 

förskolor i mångkulturella områden eller där det finns barn med utländsk bakgrund. 

Lahdenperä (2004) menar också att det är viktigt att man som ledare eller medarbetare har ett 

interkulturellt förhållningsätt eller en interkulturell kompetens. Detta innebär att man är 

medveten om att inte medföra kulturella filter som kan begränsa kontakten med människor 

som har en annan kultur- och erfarenhetsbakgrund med sina egna kulturbakgrunder och 

erfarenheter i ett visst land eller en viss verksamhet. Om förekolepedagogerna är medvetna 

om barnens språkliga och kulturella bakgrund kan pedagogen stödja barnens kulturella 

identitet och de flerspråkiga barnens språkutveckling, både i svenska och i modersmålet. För 

att både förskolepersonal och modersmålslärare ska kunna arbeta med barns språkutveckling i 

modersmålet så krävs ett samarbete mellan dem, där interaktion och kommunikation spelar en 

viktig roll. Det krävs också att en interkulturell kompetens hos både förskolepedagoger och 

modersmålslärare arbetas fram. Skolverket (2005) poängterar att det är kommunens ansvar att 

vid behov kompentensutveckla sin personal så att de får en tillräcklig kompetens att arbeta 

med mångfald och språk i barngrupper.  

 

 

6.3 Egna reflektioner 

Vi har fått en hel del ny kunskap och förståelse kring hur modersmålsstöd fungerar i 

förskolan, och tror att vi kommer ha nytta av detta i vårt framtida yrke som 

förskolepedagoger. Under arbetet med denna studie har vi insett att arbetet med 

modersmålsstöd påverkar barnets framtid, och är nu medvetna om hur viktigt modersmålet är 

för flerspråkiga barns kulturella identitet. Vi tror därför att ett bra samarbete mellan förskolan 

och modersmålslärare kan skapa en av de viktigaste faktorerna för arbetet med barns 

språkutveckling i modersmål. Vi hoppas att vårt resultat kan väcka tankar och idéer hos andra 

pedagoger kring hur man på ett bra sätt bör arbeta och samarbeta med modersmålslärare för 

att stödja barns flerspråkighet i förskolan. 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har vi satt fokus på hur modersmålsstödet i förskolan fungerar i praktiken, 

utifrån modersmålslärarnas perspektiv. Som förslag till fortsatt forskning skulle det vara 
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spännande att göra en större studie med en kombination av intervjuer och observationer kring 

modersmålsstödet. Vi tror att en sådan studie hade fått ett mer nyanserat resultat.  Med hjälp 

av observation skulle man då haft möjlighet att själva se samverkan mellan 

förskolepedagogerna och modersmålslärarna. En fördel med observationer är att man får 

direkt tillträde till socialt samspel och sociala processer som intervjuundersökningar och 

textanalyser oftast inte kan ge (Repstad, 2007). 

Det vore även intressant att göra en studie om samverkan mellan förskolepedagoger och 

modersmålslärare för att främja barns språkutveckling hos flerspråkiga barn, som utgår från 

förskolepedagogers perspektiv. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide: Rektor av Modersmålslärare 

Bakgrund 

 

 Antal år i yrket: 

 

Modersmålslärares organisation 

 Hur ser organisationen ut när det gäller modersmålsstödet i förskolan? 
 

 Hur många förskolor och barn är inskrivna i modersmålsstödet?  
 

 Vem kan få modersmålsstöd i förskolan? 
 

 Vem ansvarar för att barnen ska få stöd i modersmålet? 

 

 

Modersmålsstödet i förskolan 

 

 Vad är vikten av modersmålsstöd i förskolan, anser du? 
 

 Hur arbetar du inom ditt rektorsområde för att modersmålslärare ska uppnå målet i sitt 
uppdrag med modersmålsstöd i förskolan? 

 

Upplevelser av modersmålslärares möjligheter att genomföra uppdraget i förskolan 

 

 Hur upplever du att arbetet med modersmålsstödet fungerar på förskolorna i ditt 

rektorsområde?  

 

 Vilka faktorer anser du främjar samt hindrar modersmålslärares möjligheter att 
genomföra sitt uppdrag i förskolverksamhet? 

 

 

Visioner inför framtiden 

 

 Vilka mål och visioner har du inför framtiden vad gäller modersmålsstödet på 
förskolorna i ditt område? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide: Modersmålslärare 

Bakgrund: 

 Antal år i yrket: 

 

 Utbildning: 
 

 Undervisning i språk:  
 

Modersmålslärares arbetsförhållanden 

 Hur många förskolor/skolor och barn har du ansvar för?  
 

 Hur mycket tid har du med varje barn? 

 

 Hur ser lokalerna ut som du vistas i när du håller i modersmålsstödet i förskolorna? 
 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 

Modersmålsstöd i förskolan 

 Vad är vikten av modersmålsstöd i förskolan, anser du? 

 

 Vad är ditt uppdrag som modersmålslärare/modersmåltränare i förskolan? 

 

  Hur arbetar ni för att uppnå målen? 

 

 Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja barns språkutveckling i modersmål? 
 

Upplevelser av möjligheter att genomföra uppdraget i förskolan 

 

 Hur upplever du att arbetet med modersmålsstöd på förskolan fungerar praktiskt? 
Varför?  

 

 Hur upplever du bemötandet av förskolan? 

 

 Hur upplever du att kommunikationen och interaktionen fungerar mellan 
modersmålslärare och förskollärare? 

 

 Vilket stöd och vilken hjälp erbjuder förskolan modersmålslärare/tränare angående 

arbetet med modersmålsstöd i förskolan? 

 

 Vilka faktorer anser du främjar och hindrar modersmålslärares/tränares möjligheter 
att genomföra sitt uppdrag i förskoleverksamhet? 
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Visioner inför framtiden 

 

 Vilka mål och visioner har du inför framtiden vad gäller modersmålsstöd på 

förskolorna i ditt område? 

 

 Hur kan förskolan underlätta för dig som modersmålslärare för att barnen ska ges 
bästa förutsättningar till lärande? 
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