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I läroplanen för förskolan betonas modersmålets betydelse både i förskolans uppdrag och i förskolans mål. 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, sin kulturella identitet 

samt förmågan att kommunicera på både modersmålet och svenska.  Det är viktigt att redan i förskolan ar-

betar aktivt för att stötta barn med annat modersmål än svenska för att främja språkutvecklingen och stärka 

deras självkänsla.  

Studien syftar till att undersöka hur åtta förskollärare ser på samarbetet med modersmålslärare i förskolan. 

Våra frågeställningar är följande: 

- Hur beskriver förskollärarna samarbetet med modersmålslärarna? 

- Hur ser förskollärarna på vikten av samarbete med modersmålslärarna? 

För att få svar på våra frågeställningar genomförde vi kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare i åtta olika 

förskolor. Vi utgick från en hermeneutisk syn i vår analysering av materialet vi fick fram genom de kvalitati-

va intervjuerna med förskollärarna. Urvalet av förskolorna gjorde vi medvetet med utgångspunkt att det 

skulle finnas minst ett par flerspråkiga barn i barngruppen. 

Resultatet av analysen visar att alla förskollärare utom en ser att det finns ett stort behov av samarbete med 

modersmålslärare i förskolan. Däremot menar de att det finns hinder som tid och resurser som gör att sam-

arbetet inte är genomförbart. Främst lyfts avsaknaden av tid för gemensam planering och bristen på mo-

dersmålslärare i kommunerna. I undersökningen finns det två förskolor som har ett väl fungerande samarbe-

te med modersmålslärare när det gäller planering, men det finns inte modersmålsstöd till alla språk. På de 

övriga förskolorna fanns det inget fungerande samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare.   
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1. Inledning 

Vi är två studerande på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som läser till lärare med 

inriktning mot förskola och förskoleklass. Under utbildningen har intresset för flerspråkighet och tilläg-

nandet av ett andraspråk vuxit fram. Till en början fick vi inspirationen av föreläsningar och litteratur ge-

nom en kurs som heter Kulturmöten. Under denna kurs fanns det ett delmoment som problematiserade 

och behandlade flerspråkighet ur många olika perspektiv. Denna kurs medverkade och påverkade oss att 

studera detta ämne närmare. Som specialisering har vi läst Svenska som andraspråk på distans. Här har vi 

läst mycket intressant litteratur och forskning och haft många spännande diskussioner med lärare med 

olika erfarenheter. Denna specialisering medförde att vi ville fördjupa oss i förskolan och svenska som 

andraspråk och vi har därför valt att skriva om det i vårt examensarbete .  

Vårt val av ämne inom andraspråksinlärning föll på modersmålsstöd1 i förskolan då vi anser att det är en 

viktig del i barnens språkliga utveckling samt en bekräftelse för det enskilda barnet.  Utbildningsdeparte-

mentet (1998) står det att läsa om läroplanen för förskolan, Lpfö98. Denna reviderades år 2006 då vissa 

tillägg infördes i förskolans uppdrag. I den ändrade upplagan betonas modersmålets betydelse både i för-

skolans uppdrag och i förskolans mål. ”Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö98, s. 6) och att ”Försko-

lan ska sträva efter att 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.” (a.a. s. 9) I den tidigare upp-

lagan av läroplanen för förskolan, Lpfö98, innan revideringen 2006 fanns det inga mål gällande moders-

målsstöd i förskolan. 

När förskolan stödjer denna form av undervisning markerar man dess stora betydelse i lärandet.  Att redan 

i förskolan stödja och uppmuntra barnen att använda sig av sitt modersmål och att få utveckla detta språk 

bör vara djupt rotad i förskolans pedagogik. Men hur ser det då ut i de olika förskolorna? Finns det mo-

dersmålsstöd och råder det då något samarbete mellan förskolans förskollärare och modersmålslärarna2? 

Skolverket (2008) menar att oavsett vilket språk det gäller så är det betydelsefullt att så tidigt som möjligt 

stimulera språkutvecklingen hos barnen. Det är också väsentligt att utvecklingen av barnens modersmål 

inte avbryts när barnet börjar förskolan. Finns det inget modersmålsstöd att tillgå är det viktigt att förskol-

lärarna på förskolan och föräldrarna stimulera barnets modersmål konsekvent och utan att det blir för sto-

ra uppehåll i inlärningen då barnen inte utsätts för sitt modersmål ”Språk är färskvara.”(s. 20) 

                                                      

1 Modersmålsstöd: stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan (Skolverket, 2002a) 

2 Modersmålslärare: lärare som stöder barns modersmålsutveckling i förskola och som undervisar i försko-
leklass och skola i och på modersmål (Skolverket, 2002a) 
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Kring modersmålets roll i barnets språkliga och kognitiva utveckling finns det mycket forskning som pe-

kar på det betydelsefulla med att barnen får utveckla sitt modersmål av olika anledningar. En stor anled-

ning till att utveckla och främja sitt modersmål är för bekräftelsen och att tillägnandet av ett andraspråk 

underlättas om man har ett bra utvecklat förstaspråk.  

Med anledning av förskolans uppdrag och strävansmål angående flerspråkiga barn blev vår frågeställning 

tydlig för oss. Vi vill veta hur modersmålsstödet ser ut för de mindre barnen och om det råder något sam-

arbete mellan förskollärare och modersmålslärare i förskolan. 
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2. Bakgrund 

I det följande förankras studien teoretiskt och definieras för studien viktiga begrepp. Dessutom görs en 

översikt över tidigare relevant forskning.  

2.1 Barngrupper i förändring 

Skolverket (2009) skriver att på hösten år 2008 fanns det cirka 74 500 barn i förskolan som hade annat 

modersmål än svenska. Av dessa barn var det endast 18 % som fick modersmålsstöd.  Nästan alla kom-

muner har idag barn med annat modersmål än svenska i förskolan. Av Sveriges 290 kommuner anordnar 

95 modersmålsstöd i dag.  Detta är en ökning jämfört med år 2007 då 86 kommuner erbjöd modersmåls-

stöd.  

Axelsson (2004) skriver om de förändrade barngrupper förskollärare möter i sitt klassrum och de reformer 

som bör arbetas med till alla individer. Den nya verkligheten innebär ett nytt förhållningssätt vilket innebär 

öppenhet som alla förskollärare i den mångkulturella skolan måste förhålla sig till. Skolverket (2008) anser 

att det krävs nya och andra kunskaper i arbetet med flerspråkiga barn om man jämför med de barngrupper 

där barnen enbart har svenska som modersmål. Ladberg (2006) betonar att flerspråkighet inte är ”en pe-

dagogisk fråga utan en politisk, nämligen en fråga om mänskliga rättigheter. Det är helt enkelt en mänsklig 

rättighet att få använda sitt modersmål, det är också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det sam-

hälle man växer upp i.” (s. 5)  

När man ser till majoriteten av världens befolkning är flerspråkighet vanligare än enspråkighet. I flersprå-

kiga länder finns det som regel ett språk som talas i offentliga sammanhang och som majoriteten av be-

folkningen behärskar. I mindre grupper talas det sedan ett annat språk. En benämning på detta är diglossi. 

Det innebär ett förhållande mellan två olika språk som lever sida vid sida, men fyller olika funktioner (Hå-

kansson, 2003).  

2.2 Syn på språkinlärning 

Under 1950-talet dominerade ett behavioristiskt betraktelsesätt på språkinlärning i Sverige. Det innebar att 

de små barnen tillägnade sig sitt modersmål genom härmning av vuxna. Denna tanke övergavs för att er-

sättas av de kognitiva inlärningsteorierna som menar att barnen eftersträvar att likna den vuxne förebilden 

i språket. Skillnaden är att barnet testar sig fram med olika teorier. I dagens samhälle lever den kognitiva 

synen på språkinlärning till viss del kvar, men ett större utrymme har getts till interaktionen och samspelet 

mellan barn och vuxna som en enormt betydande del i barnens språkutveckling (Håkansson, 2003). 

2.2.1 Sociokulturella perspektivet  

Vygotskij (1999) menar att barn tillägnar sig kunskaper i samspel med omgivningen. Genom social kom-

munikation utvecklas språket och det är därför viktigt att samtala och föra en dialog med barnen för att 

stärka språkutvecklingen. ”Hos barnet är det  /…/ ett grundläggande faktum att utveckling genom sam-
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arbete med hjälp av imitation är källan till alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos medvetandet och 

att utvecklingen sker genom inlärning.” (a.a. s.332). Genom samarbete kan barnen höja sig till en högre 

nivå i inlärningen men också röra sig inom de områden de behärskar utan hjälp och där de behöver stött-

ning från någon annan. Vygotskij (a.a.) beskriver detta som den närmaste utvecklingszonen. Att stötta 

barnen i sitt lärande från något som de redan kan till något nytt, en ny kunskap, är att möta barnet i den 

närmaste utvecklingszonen. Det är viktigt att stimulera barnen och ge dem utmaningar för att på så vis 

utveckla sina kunskaper. Genom samarbete kan barnen klara av saker de inte skulle ha klarat själva men 

detta leder till att de så småningom klarar av att göra det på egen hand. Det är dock viktigt att interaktio-

nen mellan den som stöttar och de som får stöttning är god. Är interaktionen god ökar detta barnens mo-

tivation för inlärning och utveckling. 

Kommunikation och samspel mellan människor är avgörande i alla processer. Sociokulturella resurser bil-

das genom kommunikation och att kommunikationen förs vidare. Detta är en grundtanke i det sociokultu-

rella perspektivet. Alla de kunskaper som finns i samhället kan inte rymmas i hjärnan utan hjärnan blir ett 

hjälpmedel för oss att lära. Våra färdigheter och kunskaper blir processer som är viktiga för att kunna ana-

lysera nya kunskaper. Dessa konstrueras genom interaktion med andra i ett samhälle, mellan olika genera-

tioners erfarenheter och insikter. Hur vi kommunicerar, tänker, beter oss och uppfattar verkligheten är 

beroende av de sociala och kulturella erfarenheter vi formas i. (Säljö, 2000) 

Individers sätt att uppfatta världen och agera i den har ett intimt samband med de omgivande 

sociala och kulturella mönstren. De sätt att tala, lösa och definiera problem som vi möter i vår 

omvärld, tar vi över och använder för eget bruk. Kulturella föreställningar och redskap förs vi-

dare genom kommunikation och kommunikation är också länken mellan kultur och männi-

skors tänkande (Säljö, 2000, s. 105). 

2.3 Språkutveckling 

Hyltenstam (2007) menar att utvecklingen av språk sker på samma vis och följer en viss norm och vissa 

stadier oavsett vilket modersmål man har. Viberg (1993) beskriver dessa stadier och det första stadiet är 

ettordsstadiet som också kallas det pregrammatiska stadiet. I detta stadium består yttrandet i enskilda ord 

som är direkt kopplade till situationen som barnet befinner sig i och är inte grammatiskt kopplade till var-

andra. När barnet sedan börjar sätt ihop ord, vilket sker runt 18 månaders ålder, har barnet nått det 

grammatikbaserade stadiet. Detta kan också kallas tvåordsstadiet, och är väldigt förenklat om man jämför 

med vuxnas språk. Barnen går sedan in i det diskursbaserade stadiet som fortsätter långt in i skoltiden. 

Barnen börjar då behärska speciella genrer så som tidningsartiklar, skönlitteratur och facklitteratur. Denna 

utveckling stannar aldrig utan fortsätter livet ut men kan variera individuellt. 

Viberg (1993) skriver att basordförrådet, de ord som barnen tillägnar sig innan de börjar skolan, består av 

8 000 – 10 000 ord.  Utvecklingen av ordförrådet fortsätter när de börjar i skolan men då kallas det för 

utbyggnad. Ökningen av ordförrådet är väldigt stort under skolåren och varje år uppskattas barnen lära sig 

3 000 nya ord så när eleverna når högstadieålder har de ett ordförråd på cirka 40 000 ord.  
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När det gäller ordförrådet problematiserar Gibbons (2002) detta beträffande barn med svenska som and-

raspråk. Anledningen till problematiseringen är att barnen lätt kan hamna på efterkälken på grund av att de 

saknar de grammatiska baskunskaperna som de enspråkiga barnen har med sig vid skolstart. Det innebär 

att de enspråkiga barnen får ett försprång när de ska lära sig det kunskapsrelaterade språket i skolan. För 

andraspråkselever kan det ta mellan fem till sju år att tillägna sig skolans kunskapsrelaterade språk och 

komma ifatt de infödda eleverna.  

En annan viktig aspekt i språkinlärningen är att en del barn inte får tillräcklig stimulans i sitt modersmål. 

Det kanske saknas språkliga förebilder såsom syskon, kompisar eller andra vuxna som talar modersmålet 

med barnen. Detta kan få till följd att basen i modersmålet inte är uppnått före skolstart och att begrepps-

utvecklingen får ett avbrott. Detta kan då leda till att begreppsutvecklingen i det nya språket tar längre tid 

och att barnen saknar hjälpmedel för sitt eget tänkande, kunskapsinhämtande och kommunikation (Hyl-

tenstam, 2007). 

2.3.1 Tvåspråkighet 

Åldern har betydelse för språkinlärningen, men man kan inte säga att språkutvecklingen är direkt relaterad 

till en viss ålder eftersom det finns biologiska skillnader mellan barn i olika åldrar. Det är viktigt att man är 

medveten om hur språkanvändningen ser ut hos jämnåriga barn med svenska som modersmål. Detta för 

att få en förståelse för barn som lär sig svenska som andraspråk och hur deras inlärningssituation ser ut 

(Viberg, 1993). 

Viberg (1993) och Håkansson(2003) menar att det i dagens samhälle är många barn som växer upp med 

två förstaspråk innan tre års ålder. Det kallas för simultan tvåspråkighet. Att föräldrarna talar varsitt språk 

med barnen är det klassiska inlärningsmönstret för de tvåspråkiga barnen. Den bästa strategin vid inlär-

ning av språk är ett språk – en person. Det ställer dock höga krav på föräldrarna att vara konsekventa i sitt 

språkbruk med barnet.  Detta på grund av att det kan vara svårt att motivera barnet att använda sig av 

båda språken om barnet vet att föräldrarna förstår varandras språk. Existensen av att ett språk talas hem-

ma, alltså ett minoritetsspråk, och att ett annat språk talas utanför hemmet är vanligt här i Sverige.  

Att vara successivt tvåspråkig innebär att man utsätts för ett andraspråk efter tre års ålder, när förstasprå-

ket redan är etablerat vilket är skillnaden mellan simultan och successiv tvåspråkighet Det är viktigt att 

poängtera att de successivt tvåspråkiga barnen inte når samma språkliga nivåer som de simultant tvåsprå-

kiga. En orsak till detta är att när andraspråksinlärningen tar vid för de successivt tvåspråkiga barnen har 

de redan nått en kognitiv mognad som innebär att de språkliga misstagen uppstår på ett annat sätt. Svens-

ka är barnens andraspråk och innebär ett annat utvecklingsmönster och tillvägagångssätt i lärandet. Det är 

också viktigt att vara medveten om att det finns fler faktorer än åldern som avgör om barnet blir simultant 

eller successivt tvåspråkig. Bland annat kan nämnas bostadsområde, kompiskrets och föräldrarnas val av 

språk (Håkansson, 2003). 
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Lindberg (2005) och Abrahamsson (2009) beskriver att när en andraspråksinlärare kommer i kontakt med 

det nya språket skapar inläraren antaganden om språkets uppbyggnad. Detta benämns som ett interims-

språk.  Detta utgör tillfälliga regler som utvecklas och används av inläraren för att tolka inflödet och för att 

kunna skapa ett utflöde. I den utveckling som sker genom att testa olika antaganden och förändra dessa 

skapas ett interimspråk. Inflödet och utflödets roll har en stor betydelse på språkutveckling. Andraspråk-

sinlärare förkastar eller bekräftar vissa hypoteser i sitt eget utflöde och därför är det väsentligt att låta ele-

verna få ett stort talutrymme i den dagliga aktiviteten. Inflöde är inte tillräckligt utan ett aktivt deltagande 

där inläraren spelar en verksam roll är främjande för språkutvecklingen. Utvecklingen av inlärarspråket är 

ett system i utveckling och att man inte ska se denna utveckling som ett målspråksavvikande resultat. Det 

är nödvändigt att veta att flera olika interimsformer kan variera vid en och samma tidpunkt. Användning-

en av olika former kan ses som väldigt systematisk och hör till olika kategorier av kontexter. 

2.3.2 Vikten av tvåspråkighet 

Thomas och Collier (1997) har gjort en undersökning om skolframgång av barn som har ett annat 

förstaspråk än engelska. Undersökningen är baserad på data från 42 317 elever från fem olika skolsystem i 

USA under åren 1982-1996. Det man undersökt hos de enskilda eleverna är elevernas resultat, föräldrar-

nas socioekonomiska status, hur många år eleven fått undervisning på sitt modersmål innan de kom till 

USA samt om man fått sin undervisning helt på engelska eller om man fått ett tvåspråkigt undervisnings-

program. 

 De elever som fick sin undervisning på modersmålet under minst sex skolår vid sidan om undervisning på 

engelska visade sig nå en högre kunskapsnivå än elever med engelska som modersmål runt skolår sex. För 

att uppnå en infödds språknivå tog det ca fyra till sju år för de elever som fått tvåspråkig undervisning. För 

övriga, som endast undervisats på engelska, tog det mellan fem till tio år beroende på om de fått 

modersmålsundervisning i hemlandet innan de kom till USA. Ett av resultaten visar på att ett andraspråk 

tar lång tid att lära sig. Forskarna menar att det uppstår en kunskapslucka mellan elever som har engelska 

som förstaspråk och de elever med engelska som andraspråk (Thomas och Collier, 1997). 

I rapporten diskuteras två olika undervisningsmodeller: det berikande programmet och stödprogrammet. 

Stödprogrammet innebär att eleverna får sin undervisning på sitt andraspråk och att vissa timmar är 

avsedda för deras modersmål. Det berikande programmet har sin undervisning på två språk. Alla eleverna 

får då uppleva att lära sig på sitt modersmål, samt att lära på ett andraspråk. Just det berikande 

programmet rekommenderas starkt av Thomas och Collier då tvåspråkiga elever utvecklar språk och 

kunskap på båda språken. En slutsats de drar från sina studier är att ett barns tänkande och lärande går 

betydligt långsammare om barnet enbart får undervisning på sitt andraspråk. Ytterligare en undersökning 

gjordes av Thomas och Collier (2002) under åren 1996-2001. Även denna undersökning visade samma 

resultat vilket stärker resultatet av att ha en tvåspråkig undervisning i skolan. 
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Tuomela (2001) har i sin avhandling undersökt tre olika undervisningsmodeller ur ett andraspråksperspek-

tiv. Hans syfte var att se om det fanns några olikheter hos ”sverigefinska” elever i språkutvecklingen i tal 

och skrift. De olika modeller i undervisning han undersökte var ”svensk klass med modersmålsundervis-

ning, tvåspråkig klass och sverigefinsk friskola”. I de två senare modellerna hade samtliga elever ett annat 

modersmål än svenska. I undersökning ingick 180 tvåspråkiga ”sverigefinska” elever som fick delta genom 

att olika test genomfördes. Föräldrarna till dessa elever var sedan med i en enkätundersökning.   

Tuomelas (a.a.) resultat och analys visar att det inte fanns någon större skillnad mellan eleverna i friskola 

och eleverna i tvåspråkig klass. Det fanns inte heller någon skillnad mellan de enspråkigt svenska eleverna 

och de sverigefinska eleverna i svenska i den svenska klassen. Forskaren uttalar sig inte om vilken modell 

som är bättre än de andra utan han lyfter en mängd andra faktorer som kan vara avgörande i andraspråk-

sutvecklingen, som exponering av svenska eller finska genom vänner och familj. Tuomelas studie visar att 

man inte behöver ha ett välutvecklat modersmål för att utveckla en god svenska. Däremot visar resultatet 

att man borde gynna och stötta båda språken både i förskolan och skolan och inte avvakta med det andra 

språket.   

”Dessa resultat omkullkastar den teori att tvåspråkiga elever bör ges möjlighet att utveckla sitt förstaspråk 

på hög nivå innan de börjar med tillägnandet av sitt andraspråk /…/. För den tvåspråkiga utvecklingen är 

det betydelsefullt att barnet ges goda möjligheter att utveckla finska språket inte bara i skolan utan även i 

förskolan” (Tuomela, 2001, s. 223). 

Fast (2008) har genom att studerat olika barns möte med texter av skilda slag i hemmet intresserat sig för 

vilka sociala och kulturella faktorer som inverkar och påverkar barnens utvecklande av litteracitet3. Hennes 

resultat pekar på att barnens modersmål, oavsett om de har svenska som första språk eller något annat 

språk som första språk, är modersmålet väldigt väsentligt i den språkliga utvecklingen. Genom sitt mo-

dersmål får barnet kontakt och gemenskap med den närmsta omgivningen på ett emotionellt plan, samti-

digt möter barnen olika texter på sitt modermål. 

2.4 Modersmålsundervisning 

Skutnabb-Kangas (1981) använder sig av olika kriterier för att tolka och definiera begreppet modersmål. 

De olika bedömningsgrunderna består av ursprung, kompetens, funktion och attityd. Det första kriteriet 

innebär att modersmålet är det språk man lär sig först. Kompetenskriteriet betyder att modersmålet är 

det språk man behärskar bäst, medan funktionskriteriet syftar på det språk som används mest. Det sista 

kriteriet författaren lyfter är attityden. Här åsyftas identifikationen och individens känslor. Modersmål är 

a det språk man själv definierar sig som.  

                                                      

3 Litteracitet: de sätt man kommer i kontakt med språket, genom att läsa, skriva och muntligt använda sig av språket. 

Även den visuella kunskapen innefattas i begreppet(Fast, 2007). 
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År 1975 innebar förändringar för invandrarbarn i Sverige. Fram till detta årtal hade en form av assimile-

ringspolitik bedrivits som innebar att invandrarbarn fick stöd i att lära sig det svenska språket, medan de-

ras hemspråk4 inte fick något stöd alls. Den nya invandrarpolitiska propositionen kastade ett nytt ljus över 

invandrares språkliga situation. År 1977 trädde den så kallade hemspråksreformen i kraft vilket medförde 

att skolan hade ett ansvar att stötta invandrarbarnens tvåspråkighet. Barnen skulle erbjudas både hem-

språksundervisning och svenska som andraspråk. Hemspråksreformen innebar att kommunerna fick en 

lagstadgad skyldighet att organisera och arrangera hemspråksträning för alla barn som inte talar svenska i 

hemmet.  År 1991 gjordes ett tillägg till denna lag som bestod av en regel som innebar att det måste finnas 

minst fem barn med samma hemspråk för att kommunen skulle ha skyldighet att anordna någon hemun-

dervisning i just det språket. Benämningen hemspråk ändrades till modersmål år 1997 på grund av att en 

del ansåg att den äldre beteckningen förknippades med språk som talas i hemmet och inte i skolan (Hå-

kansson, 2003). 

I grundskoleförordningen (1994:1194) kan man läsa om vilka som har rätt till modersmålsundervisning. 

Under paragraf 9 står det att ”Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska 

som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta 

språk som ett ämne.” Skolverket (2008) skriver att författningen om modersmålsträning i skolan ofta till-

lämpas i förskolan för att anordna modersmålsstöd.  

Genom modersmålsstöd ska barnen få möjlighet att utveckla sitt modermål . Mellan slutet av 1970-talet 

och början på 1990-talet var omfattningen på modersmålstöd väldigt starkt, men runt år 1992 ändrade 

stödet riktning och sjönk. År 1990 fick 17 955 barn modersmålsstöd jämfört med år 1992 då 11 718 barn 

fick detta stöd. Efter år 1992 har stödet för modersmålsträning i förskolan stadigt sjunkit. I början på 

2000-talet fanns det i förskolan 40 000 barn med annat modersmål än svenska och av dessa fick 5 200 

modersmålsstöd. Det finns en del olika förklaringar och orsaker till denna nedgående trend. Bland annat 

nämns det ekonomiska läget, brister i organisation och rådvillhet kring vilka tillvägagångssätt som ska an-

vändas. (Håkansson, 2003)  

Arfwedsson och Arfwedsson (2002) beskriver skolsystemet i Sverige. Fram till slutet av 1980-talet hade 

Sverige ett centralstyrt skolsystem. Denna myndighet kallades för Skolöverstyrelsen och hade ansvar över 

skolag, läroplaner, kursplaner, klasstorlek, löner och skolbyggnader. En decentralisering av de olika uppgif-

terna har skett sedan slutet av 1980-talet. De har inneburit att kommunerna har ett större ansvar och infly-

tande över sina skolor. Bland annat ansvarar kommunerna för skolans lokala målsättningar och ekonomin. 

Alla skolor har skyldighet att följa de fastställda riktlinjerna från riksdagen beträffande styrdokument och 

lagar. Under 1980-talet byggdes modersmålsstödet upp, men under 1990-talet fick modersmålstödet sämre 

förutsättningar och villkor. De största försämringarna noterades i förskolan (Skolverket, 2002a). 

                                                      

4 Hemspråk: tidigare benämning för modersmål (Skolverket, 2002). 
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2.4.1 Projekt under 1980-talet 

Welin och Ögren (1987) bedrev ett projekt i början av 1980-talet i Huddinge kommun genom socialdepar-

tementet. Detta projekt kallades för Metodutveckling i flerkulturella förskolor och fritidshem. Motivet till 

att projektet genomdrevs i Huddinge var att personalen och kommunen ansåg att den traditionella försko-

lepedagogiken inte kunde drivas på alla förskolor då den var anpassad och utformad till enspråkiga, 

svensktalade, barn. Antalet flerspråkiga barn var stort på vissa förskolor och nya metoder och arbetssätt 

efterfrågades. Projektets syfte utformades och det var att få fram tillvägagångssätt som gjorde det rimligt 

att nå målsättningen i de flerkulturella förskolorna och fritidshemmen. I syftet ingick också att man tar 

hänsyn till ”… invandrarbarns möjligheter att utveckla aktiv tvåspråkighet …” (Welin och Ögren, 1987, s. 

2). Projektet bedrevs under 1,5 år på två förskolor, Flemingberg och Vårby gård. Bland annat fick all be-

rörd personal, förskollärare i förskolan, verksamhetsansvariga och hemspråkstränare5, olika enkäter som 

behandlade bland annat: organisation, samarbete, arbete i flerkulturella barngrupper, föräldrakontakt och 

språk.  

Welin och Ögren(a.a.) skriver om den stora och avgörande betydelsen modersmålet har för varje barns 

utveckling. Barnens modersmål är kopplat till deras känslor och är de första grundstenarna i barnens iden-

titet. Om man inte bejakar och tar till vara på barnens modersmål kan det få stora konsekvenser i det en-

skilda barnets utveckling och det kan även blockera barnets självkänsla. Med detta som bakgrund är det 

särskilt viktigt att all personal kring barnet arbetar, stöttar och vidareutvecklar modersmålet när de kom-

mer till förskola. 

 Föreståndarna för de olika förskolorna fick också besvara enkäter angående modersmålsträningen. Här 

framkom det att föreståndarna tycker att hemspråkstränaren ska ha bra kunskaper i svenska samt att hem-

språkstränaren ska ha utbildning i barns utveckling. Föreståndarna ansåg att ett krav i hemspråksträningen 

skulle vara att hemspråkstränarna skulle delta aktivt i planeringen tillsammans med övrig personal och att 

det skulle finnas ett kontinuerligt samarbete mellan de olika parterna. För att nå dessa önskemål fanns det 

vissa hinder som föreståndarna lyfte i enkätundersökningarna. Ett av dessa hinder var att det inte fanns 

någon tid och att det var bristande personalresurser. Ett annat motstånd var att barngrupperna var dåligt 

sammansatta både åldersmässigt och att det fanns för många språk (Welin och Ögren). 

 Arbetslagsenkäten visade att samarbetet med de ambulerande hemspråkstränarna varierade mycket. Sam-

arbetssvårigheten förklarades med att tiden inte räckte till samt att hemspråkstränaren hade lite erfarenhet 

och bristande utbildning. Endast två hemspråkstränare uppgav att de var delaktiga i den ordinarie plane-

ringen. Det fanns klart uttalade ömsesidiga önskemål om ett bättre och mer sammansmält arbetssätt. . 

”Samtidigt anger arbetslagen att det är nödvändigt att hemspråkstränaren blir integrerad medlem i arbets-

laget för att arbetet skall fungera bra.” (Welin och Ögren, 1987, s. 41) 

                                                      

5 Hemspråkstränare: tidigare benämning för pedagogisk personal i förskolan som stödde barnens mo-
dersmålsutveckling (Skolverket, 2002). 
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 Genom denna undersökning framkom det att hemspråkstränarnas största målsättning var att få mer stöd 

för sitt arbete och mer tid till samarbete med övrig personal som arbetar med barnen. En önskan att få ta 

del av den övriga verksamhetens planering var stor. Ett önskemål var att den övriga personalen stöttade 

invandrarbarnens språkutveckling och visade intresse och engagemang för hemspråksträningen. De största 

hindren de upplevde var de stressande resorna mellan olika förskolor och att de upplevde bristande re-

spekt och förståelse från övrig personal. Personalen i förskolan saknade också en gemensam planering 

tillsammans med hemspråkstränarna. Det fanns de förskolor som helt saknade hemspråkstränare. ”Till-

gång till och ett bra utvecklat samarbete mellan hemspråkspersonal och svensk personal är dock nödvän-

digt i förskolans omsorg om invandrarbarnen”(Welin och Ögren, 1989, s 104-105). Som förslag till vidare 

forskning lyfter författarna bland annat att det behövs ”ytterligare kunskaper om hur samarbetet mellan 

hemspråkspersonal och svensk personal kan fördjupas.” (s. 108) 

2.4.2 Modersmålsstöd i förskolan  

Skolverket (2008) skriver att barn i förskolan ska erbjudas modersmålsstöd men att det är frivilligt och 

föräldrarnas ansvar att avgöra om barnet ska ha det stödet. Samtidigt har förskollärarna en skyldighet att 

delge och orientera föräldrarna om vinsterna med att underhålla barnens flerspråkighet, speciellt deras 

modersmål. Förskolan ska även inspirera föräldrarna att tala sitt modersmål med barnen i hemmet. 

I Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga familjer skriver Skolverket (2002b) om vikten av samarbete mellan 

alla vuxna kring de små barnen. I förskolan innebär det att förskollärare och föräldrar tillsammans ska 

stötta och uppmuntra de flerspråkiga barnen. Som vuxen förebild är det viktigt att visa och förstå att fler-

språkighet är någonting naturligt och att minoritetsspråket inte ska avgränsas till hemmet utan också kan 

användas i förskolan. Föräldrar ska tala det språk de är bäst på med sina barn och det språket brukar vara 

enklare att använda när man ska uttrycka känslor. Ett råd som föräldrar bör få från förskolan är att mo-

dersmålsträningen inte sker på bekostnad av inlärning av ett andraspråk. Det betyder att språken inte kon-

kurrera mot varandra, däremot stödjer de varandra . Även Ladberg (2006) diskuterar vikten av en god in-

ställning och kunskap till flerspråkighet. Hon skriver att det är en risk att misstänka och bedöma ett barns 

språkutveckling, ”som om det fanns ett omvänt förhållande mellan utveckling av språken.” (s.12). 

 Förskollärarna ska bygga på den förförståelse barnen har i sitt språk och sin kultur. Det är vikigt att för-

skollärare i förskolan har lika höga kognitiva förväntningar på de flerspråkiga barnen som på de enspråki-

ga. Som förskollärare i förskolan kan man finna nyckelord eller viktiga ord i temat på barnens olika mo-

dersmål. Genom att ge barnen olika ord och begrepp på sitt modersmål kan språkutvecklingen och förstå-

elsen utvecklas. Ett viktigt tillvägagångssätt som Skolverket rekommenderar är att alla barn ska få ett bra 

talutrymme. När barnen använder sig av språket i kommunikation med andra tvingas man att formulera 

och använda sig av språket, både i samarbete och som tankeredskap (Skolverket, 2008). 

Det är viktigt att man är medveten om att det finns olika socialisationsskillnader och att detta kan medver-

ka till att man använder sig av skilda strategier i både muntlig och skriftlig kommunikation beroende av 
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vilken etnisk bakgrund man har. Detta kan bidra till barnens skiftande skolframgångar. I det traditionella 

klassrummet råder en integration där man värdesätter pedagogiska samtal kring texter och händelser. De 

som inte har blivit socialiserade till detta förhållningssätt kan redan här hamna på efterkälken. (Naucler, 

2004) 

Naucler (2004) beskriver en studie hon själv och Boyd genomförde 1997.  I studien undersöktes interak-

tionen mellan förskollärare och turkiska respektive svenska barn. De största skillnaderna man kunde lägga 

märke till här framkom under sagoläsning. De svenska kontra de turkiska barnen hade olika roller under 

sagoläsningen. De svenska barnen hade socialiserats in i modeller som medberättare både i hemmet och i 

förskolan, medan de turkiska barnen antog sig rollerna som lyssnare. De uppmanades inte lika ofta som de 

svenska barnen att vara aktiva. Detta kan vara en bidragande orsak till varför en del barn kan ha svårt med 

det svenska språket. 

Förskolor i Sverige använder olika strategier för att finna lämpliga personer att arbeta med modersmåls-

stöd. Vissa förskolor anställer flerspråkiga förskollärare, andra förskolor använder sig av skolornas mo-

dersmålslärare. ”Oavsett vilken lösning man arbetar efter så borde kommunen satsa på kompetensutveck-

ling för modersmålslärare i förskolan.”(Skolverket, 2008, s 51). Modersmålslärarnas situation beskrivs som 

ostrukturerad och att det inte finns några tydliga arbetsinstruktioner för dessa personer. Det är sällan de 

kringvandrande modersmålslärarna kan medverka och vara delaktiga i planeringar och möten tillsammans 

med övriga förskollärare i de olika förskolorna. Det är eftertraktat att ett samarbete skulle bli verklighet, 

speciellt i början av terminerna då man tillsammans kan skapa en grovplanering. Det är väsentligt att mo-

dersmålsläraren stöttar och deltar i leken med de tvåspråkiga barnen. Detta för att barnen ska kunna ut-

veckla ett bra och fungerande lekspråk, samt att det sociala samspelet får stimulans och utveckling (Skol-

verket, 2008). 

Mot bakgrund av denna genomgång av språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv samt vikten av mo-

dersmålet ser vi ett särskilt intresse av att förstå hur förskollärare i förskolan beskriver samarbetet med 

modersmålslärare och det är denna fråga som utgjort utgångspunkten i vår undersökning. Detta leder oss 

in på en formell beskrivning av studiens syfte.  
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3. Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur åtta förskollärare ser på samarbetet med modersmålslärare i förskolan. 

Vår undersökning kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver förskollärarna samarbetet med modersmålslärare? 

 Hur ser förskollärarna på vikten av samarbete med modersmålslärare? 
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4. Metod  

Nedan presenteras och framställs i relation till vår studie vårt val av metod, undersökningsgrupp och ge-

nomförandet av vår undersökning, samt vårt val av att analysera och tematisera vårt resultat. Vi utgår från 

en hermeneutisk ansats i analysen av vårt material som kommer att förtydligas och behandlas nedan. De 

etiska ståndpunkter som genomsyrar hela studien förklaras och bearbetas under denna del.  

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Kvale (1997) menar att ”den kvalitativa 

forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld”(s. 

34). I en kvalitativ metod är svaren inte statistiskt säkerställda eller byggda på fakta utan det handlar om 

hur vi tolkar och analyserar svaren. Det är väsentligt att man som intervjuare är öppen för de vändningar 

samtalet kan ta och det är det gemensamma samtalet som styr de olika inriktningarna. Starrin (1994) be-

skriver den kvalitativa analysen som en grov bedömning av de insamlade uppgifterna samt att de är bero-

ende av den subjektiva upplevelsen. Vidare skriver han att målsättningen för den kvalitativa undersökning-

en är att finna företeelser, innebörder och egenskaper som relaterar till varandra. 

Vid en intervju hamnar man i ett tillstånd som innebär ett gemensamt intresse mellan två parter. Det som 

diskuteras och behandlas under intervjun utvecklas genom en dialog, med en ömsesidig nämnare. (Kvale, 

1997) För oss innebar det att vi var pålästa och hade ett intresse av det vi vill undersöka samt att vi ville 

fördjupa oss i ämnet. Vid våra intervjuer var det av stor betydelse att vi hade en viss förkunskap och erfa-

renhet innan vi diskuterade och samtalade med förskollärarna. 

Bryman (2002) skriver om semistrukturerade intervjuer och beskriver det som att intervjuaren har en form 

av intervjuguide, där de teman som ska behandlas under intervjun står skrivna. Personen som blir inter-

vjuad kan sedan formulera svaren på sitt eget sätt. De semistrukturerade intervjuerna blir mer flexibla och 

ger en större möjlighet att få öppna, oberoende svar. Författaren fortsätter sedan med att lägga tonvikten 

på intervjuguiden och menar att det är väsentligt att frågorna är tydliga och lättförståeliga. Samtidigt är det 

viktigt att frågorna inte är för specifika så att det förhindrar alternativa uppslag och tankar. Vi utgick från 

öppna intervjufrågor (se bilaga 1) som lättare ledde oss till svar på våra frågeställningar. Det innebar för 

oss att vi stödde oss på våra intervjufrågor och använde dem som ett underlag vid intervjutillfällena. Ge-

nom att ha syftet tydlig framför oss, hur förskollärarna ser på samarbetet med modersmålslärare i försko-

lan, fick vi genom en öppen intervju bättre kännedom om detta område. 
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4.2 Urval  

Vi har i studien valt att göra åtta intervjuer med förskollärare på åtta olika förskolor i två mindre kommu-

ner i södra Sverige. I vardera kommun genomförde vi fyra intervjuer var av förskollärare på fyra olika för-

skolor. Eftersom vi har valt att göra intervjuerna var och en för sig blir det sammanlagt åtta intervjuer på 

åtta olika förskolor.  

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval och ett aktivt val baserat på principen att förskolorna ska ha ett eller flera 

barn som har ett annat modersmål än svenska.  Efter urvalet och beslutet angående förskolor valde vi ut 

intervjupersonerna. Bryman (2002) skriver om bekvämlighetsurvalet där forskaren väljer de personer, som 

för tillfället råkar finnas tillgängliga, i sin undersökning. Detta urval kan till en viss del likna vårt sätt att 

hantera vår strategi till att finna förskollärare inför intervjun.  

Samtliga förskollärare som intervjuats är kvinnor. De har lång yrkeserfarenhet inom förskolan och åldrar-

na varierar mellan 34 – 64 år. Alla är högskoleutbildade förskollärare. Vi har i vår studie valt att benämna 

informanterna med fingerade namn. Detta för att avidentifiera förskollärarna.  

4.3 Etik  

Kvale (1997) menar att de etiska besluten och konstateranden inte inträffar vid något speciellt tillfälle un-

der arbetets gång, utan är en del som ska genomsyras och finnas aktuellt under hela processen. Författaren 

fortsätter sedan med att beskriva och problematisera vilken information som bör ges till de intervjuade, 

för att följa de etiska riktlinjerna och för att finna de specifika svaren till syftet. Det handlar om att finna 

en balans gentemot informanterna och etiska ställningstaganden. Att bygga upp en god relation mellan 

intervjuaren och den intervjuade är en viktig del i en undersökning. Detta för att den utfrågade ska känna 

sig bekväm och känna förtroende i situationen. Vetenskapsrådet har utarbetat en skrift gällande forsk-

ningsetiska principer. Här finns fyra huvudkrav som ska uppfyllas i en forskningsstudie, det är informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet och 

samtyckeskravet ska respondenten informeras om studien syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta samarbetet. När det gäller konfidentialitet innebär det att respondenterna ska 

garanteras anonymitet. Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast ska användas till 

det studien är avsedd för och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2010).    

Vi kontaktade och informerade våra respondenter via telefon och förklarade vårt syfte med undersökning-

en samt vilka metoder vi skulle använda oss av. De informerades samtidigt om att medverkan var frivillig 

och att de när som helst kan avbryta deltagandet i studien, samt att allt som framkommer i intervjuerna 

avidentifieras så att ingen ska kunna härleda svaren till de medverkande. Alla medverkande godkände ock-

så att vi spelade in intervjuerna. 
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4.4 Genomförande 

Vid utförandet av intervjuerna har vi kontaktat personerna genom telefonsamtal där vi har förklarat vårt 

syfte med studien och bokat in en tid. Förskollärarna fick inte ta del av intervjufrågorna före samtalet. Vi 

har träffat samtliga förskollärare på deras arbetsplats i ett avskilt rum i en lugn miljö, där det inte har fun-

nits några störande inslag. 

 Vi valde att utföra våra intervjuer var och en för sig och vid intervjutillfället använde vi oss av olika red-

skap som bandspelare, penna och papper. De olika intervjuerna tog olika lång tid. De varade på cirka 30 

minuter vardera. Kvale (1997) skriver om att den ”ideala intervjupersonen” inte förekommer. Olika per-

soner är passande för olika typer av frågor och intervjuer. Det är intervjuarens uppgift att motivera och 

sporra de personer man intervjuar med hjälp av sina frågor. Den person som intervjuar bör vara duktig på 

socialt samspel och kan lätt läsa av en situation och bedöma när en fråga ska följas upp eller inte. Under 

våra intervjuer anpassade vi frågorna till informanternas svar. Det innebar att vissa frågor behandlades 

mer utförligt hos vissa förskollärare, medan andra förskollärare inte diskuterade lika ingående.  

Sjöström (1994) skriver att i en hermeneutisk undersökning finns det flera olika sätt att samla in material 

på. Det handlar om att samla in ett så omfattande material som möjligt för att ge svar på frågeställningar-

na. När vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi det inspelade materialet för att använda detta som 

underlag för analys av materialet. De transkriberade intervjuerna återgavs ordagrant utifrån de inspelade 

intervjuerna.  

4.5 Hermeneutiken 

Tillvägagångssättet att redovisa materialet bygger på den hermeneutiska synen. Selander och Ödman 

(2005) skriver om tolkningens funktion för att förstå och tolka världen. Genom att uppmärksamma och ge 

utrymme till tolkningens stora roll. I undersökningen har vi strävat efter en förståelse och djupare insikt i 

olika innebörder av lärarnas beskrivning av samarbete med modersmålslärare. Selander och Ödman menar 

att när man analysera en intervjutext uppstår ett möte mellan den meddelade texten och undersökaren 

som en mottagare. Det är tolkarens förförståelse som inverkar på hur texten sedan lyfts fram. Det innebär 

att vi har tolkat den information som vi tillhandahållit under de olika intervjutillfällena mot bakgrund av 

våra kunskaper i området. Med den synen som metod är det viktigt att vara medveten om att det är en 

subjektiv tolkning av det som har sagts som redovisas och diskuteras i den följande texten. Drivkraften 

bakom valet av analysmetod är att vi inte söker någon fullständig sanning utan mer en förståelse och tolk-

ning av en viktig företeelse.  

Sjöström (1994) beskriver att det i den hermeneutiska undersökningen är viktigt att man klargör förförstå-

elsen, att möta någon eller något sker aldrig förutsättningslöst. Det är däremot viktigt att vi som undersö-

kare är medvetna om de värderingar, fördomar och förväntningar vi tar med oss in i undersökningen och 

att vi tydliggör dessa. Våra tolkningar av de olika teman vi lyfter i resultatdelen är färgade och påverkade 
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av synen på att det finns en brist och ett behov av ett väl fungerande samarbete mellan förskollärare och 

modersmålslärare på förskolorna. Det är också viktigt att vi kan granska tolkningarna och på så vis hitta 

andra tolkningar. ”Intervjuarna bidrar till att skapa de texter som de tolkar och de kan förhandla med in-

tervjupersonerna om sin tolkning” (Kvale, 1997, s.50). För oss innebär det att vår tolkning av texten och 

de teman vi lyfter fram väljs och sorteras utifrån vår förförståelse och intressen. Då studiens syfte är att 

undersöka hur förskollärare ser på samarbetet med modersmålslärare i förskolan kan vi lättare strukturera 

de teman vi finner och inriktar oss på dessa. Vi kan inte i vår studie generalisera svaren till andra förskollä-

rares samarbete med modersmålslärare, utan det är något vi tolkar och lyfter i de aktuella undersökningar-

na vi gjort i åtta olika förskolor.  Thurén (2007) använder sig av begreppet ”förstå” som en viktig del i den 

hermeneutiska läran. Han menar att man som medmänniska vill förstå varför individer handlar på ett visst 

sätt och vad dessa handlingar kan resultera i. Det är betydelsefullt att vara medveten om att det är tolka-

rens värderingar och tolkarens förförståelse och den aktuella kontexten som påverkar och formar resulta-

ten. Utifrån de beskrivningar av samarbete vi fått fram kunde vi skapa olika teman som ledde oss fram till 

svar på frågeställningar.  

4.6 Analys 

Vi utvärderade först våra egna fyra intervjutillfällen. Efter den första analysen skiftade vi material och de 

nedskrivna intervjuerna för att den andre medundersökaren skulle göra en bedömning och analys av sam-

ma text. Detta gjorde vi för att stärka validiteten i vår studie. Genom att vi båda har tolkat och analyserat 

de olika materialen från intervjuerna kan vi se om svaren på våra intervjufrågor ger oss svar på våra fråge-

ställningar och ger svar på det vi tänkt oss att undersöka. Bryman (2002) skriver att validitet är ett mått 

som skapats för att visa om frågorna verkligen mäter vad som är tänkt att undersöka.  

Där efter sammanställde vi analyserna och jämförde produkterna av våra intervjusvar. Detta kombinerade 

material var grunden till vår resultatdel. Utifrån det bearbetade materialet fann vi tre olika teman som 

överensstämde med våra frågeställningar; hur förskollärarna beskriver samarbetet med modersmålslärare 

samt hur förskollärarna ser på vikten av modersmålsstöd. I en kvalitativ forskningsintervju menar Kvale 

(1997) att man ska försöka beskriva och förstå meningen i intervjuerna utifrån centrala teman som fram-

kommer. För att definiera de olika teman vi behandlade i vår resultatdel utgick vi från gemensamma äm-

nen från intervjuerna. Det som genomsyrades har vi lyft för vidare reflektion och diskussion.  

Vi kommer i vår resultatdel att framhålla de olika teman vi funnit i materialet vi analyserat. Dessa teman 

kommer att bearbetas och förtydligas med citat från intervjuerna. Till varje tema kommer man även att 

kunna läsa en sammanfattning. De teman vi funnit genom vår analys av studien är Behov och behovs-

medvetenhet, Hinder samt Aktiv medvetenhet. 

Vi är medvetna om att våra egna tankar och tidigare erfarenheter påverkar våra tolkningar och de teman vi 

lyfter i resultatdelen.  
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5. Resultat 

I det följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi uppmärksammat under våra intervjuer. De 

teman vi har funnit som varit gemensamt hos informanterna, samt sådana svar som sticker ut och särskil-

jer sig från intervjuerna. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan ser på samar-

betet med modersmålslärare. För att få svar på vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar; Hur 

beskriver förskollärarna samarbetet med modersmålslärarna samt hur de ser på vikten av ett samarbete. Vi 

inleder med att presentera en sammanställning av antalet flerspråkiga barn och fördelning av modersmåls-

stöd ser ut i de fyra undersökta förskolorna fördelade på två kommuner. 

*Observera att det är summan av två olika förskolor och att de olika siffrorna kan representera samma nationali-

tet/modersmål. 

Vi har intervjuat åtta förskollärare och i vårt resultat kommer vi att lägga in citat från intervjuerna. Citaten 

kommer att markeras med fingerade namn. De namn som kommer att användas är: Anna, Birgitta, Cecilia, 

Doris, Ellen, Filippa, Gunilla och Hanna. 

Med anledning av hur förskollärare i förskolan beskriver samarbetet med modersmålslärare har vi kommit 

fram till tre olika teman. Efter att ha analyserat vårt material kunde vi hitta tre gemensamma nämnare i 

intervjusvaren dessa fick bli de tre teman som vi kommer att presentera här nedan. De teman vi fick fram i 

vår analys av materialet var: Behov och behovsmedvetenhet, Hinder samt Aktiv medvetenhet. 

5.1 Förskollärarnas beskrivning av behov och behovsmedvetenhet  

Hos majoriteten av de intervjuade förskollärarna framkommer det att det finns en medvetenhet om vikten 

av modersmålsstöd. Många av förskollärarna anser att det är viktigt för barnens utveckling och även för 

deras självkänsla att tillgodose och uppmärksamma barnens språk och modersmål. Förskollärarna ser mo-

dersmålstödet som en form av bekräftelse för det lilla barnet.  Den bekräftelse modersmålstödet skänker 

är viktig och betydelsefull för barnens självkänsla. 

 
Kommun X = 

fyra förskolor 

Kommun Y = 

fyra förskolor 

Sammanlagt antal på 

alla åtta förskolor 

Antal barn med annat modersmål än 

svenska i de fyra förskolorna 
32 33 65 

Antal olika nationaliteter 13 8 22* 

Förskolor med modersmålsstöd 2 2 4 

Antal språk i modersmål 5 3 8* 
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Man märker att barnen blir väldigt glada när de ser sina lärare i modersmålet, en form av bekräftelse. 

(Anna) 

Barnen märker genom bekräftelsen och uppmärksamheten att deras språk är okej. (Bodil)  

Ett stort antal av förskollärarna argumenterar för modersmålsstödets stora roll för att barnen ska kunna få 

och nå goda kunskaper i svenska. De menar att det underlättar otroligt mycket om man kan hålla mo-

dersmålet levande även på förskolan. Många av förskollärarna är väl insatta i vikten av träning av moders-

målet för att kunna behärska och nå bra resultat i utvecklingen av det svenska språket.   

Modersmålsstöd är viktigt även för att lära sig den svenska biten. (Cecilia) 

Ett fåtal förskollärare menar att det är på modersmålet man tänker och kan uttrycka sina känslor. De me-

nar att modersmålet är barnens verbala verktyg mot omgivningen och är en betydelsefull del i barnens 

emotionella utveckling. 

Kan man inte det språk du tänker och känner på tillräckligt bra, hur ska du då kunna lära dig nästa? 

(Doris) 

Det finns ett stort behov av samarbete mellan modersmålslärare och förskollärare. På hälften av försko-

lorna finns det modersmålsstöd. På två av dessa förekommer det inget samarbete mellan förskollärare och 

moderslärare. Dock menar förskollärarna att behovet finns men att det inte finns tid till detta. Behovet 

som föreligger, enligt förskollärarna, är bland annat vid temaarbeten på förskolan, samt att få kunskaper 

om barnets utvecklingsnivå i modersmålet och svenska språket för att tillsammans kunna arbeta med ut-

vecklingen av de båda språken.  

En del av de tillfrågade förskollärarna lyfte vikten av modersmålet för att kunna ha en god språklig rela-

tion med föräldrar och övriga släktingar som inte kan svenska så bra. Vid ett flertal tillfällen uppmärk-

sammade förskollärarna att de tvåspråkiga barnen inte behärskar sitt modersmål och därför har svårt att 

kommunicera verbalt med sina föräldrar då de inte kan förstå varandra tillräckligt bra. Dessa förskollärare 

håller på att skriva och tillverka en folder till föräldrar, översatt till olika språk, som på ett enkelt sätt ska 

förklara och uppmana föräldrar till att använda sig av sitt modersmål i kommunikationen med sina barn. 

En av dessa förskollärare har ett flertal gånger stött på föräldrar som inte vill att deras barn ska få något 

modersmålsstöd. Detta på grund av att föräldrarna vill att barnen ska kunna bra svenska. Här råder det en 

okunskap hos föräldrarna om vikten av att stötta barnens modersmål. 

Du som pedagog måste förklara vikten av stödet, det är jätteviktigt. (Bodil) 

En annan förskollärare säger att föräldrarna själva har valt att inte låta barnet få modersmålsstöd på för-

skolan då de pratar sitt modersmål så mycket hemma.  
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/… / vill inte gå på modersmålsstöd och då säger föräldrarna att det är okej. Föräldrarna menar att 

dom pratar sitt modersmål så mycket hemma och att dom åker till hemlandet att dom inte behöver 

modersmålsstöd. (Ellen) 

5.1.1 Sammanfattning 

Under det första temat har vi presenterat vad förskollärarna har för behov av modersmålsstöd och medve-

tenheten om behovet. Under detta tema belyses behovet hos förskollärarna och hos barnen. Förskollärar-

na anser att behovet av modersmålsstöd i förskolan skulle vara viktig för barnens utveckling. En av de 

större anledningar förskollärarna för fram under intervjuerna är behovet av bekräftelse hos barnet. Genom 

att stödja barnen i deras modersmål bekräftar man och stärker barnens självkänsla. Ett flertal av förskollä-

rarna lyfter också modersmålets betydelse för att utveckla ett bra andraspråk. Med ett bra utvecklat mo-

dersmål blir det lättare att behärska svenskan vilket resulterar i en bra språklig utveckling. Behovet av att 

uttrycka sina tankar och känslor är en stark anledning till att främja modersmålet, enligt ett par förskollära-

re. De menar att ett barns förstaspråk är väldigt vikigt just för att uttrycka sina känslor. Hälften av förskol-

lärarna anser att det skulle vara bra med samarbete och att det finns ett behov av det. En av anledningarna 

är för att kunna återknyta temat på de olika modersmålen som finns i förskolan. Att barnen kan mista den 

språkligt kommunikativa relationen med sina föräldrar, menar en del förskollärare, visar på det stora be-

hovet av modersmålsstöd i förskolan.   

5.2  Förskollärarnas beskrivning av hinder 

Alla intervjuade förskollärare ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att arbeta aktivt med de fler-

språkiga barnen. Det finns ingen tid i ett flertal av förskolorna för gemensam planering eller tid för samar-

bete med modersmålslärarna. Många av de intervjuade förskollärarna önskar att det fanns tid för gemen-

sam planering med modersmålslärarna. Ett flertal förskollärare menar att det i dag ligger så stort fokus på 

olika redovisningar, protokoll och pappersexercis som tar mycket av en förskollärares tid vilket gör det 

svårt att få tid till att arbeta och satsa på modersmålsträningen.  

Det handlar om tid och pengar. Det är pengarna som styr, det är a och o. Kvalitetsredovisningarna är 

det viktiga och intentionerna är jättebra, men tiden räcker inte till. (Bodil) 

Det behövs tid och resurser till förskolan väldigt mycket tid att arbeta med modersmålstöd, mycket 

planering, mycket som ska ordnas. (Gunilla) 

I intervjuerna framkommer det att det saknas modersmålsstöd helt och hållet på många förskolor. En stor 

anledning till detta enligt många av de intervjuade förskollärarna är att det inte finns några modersmålslä-

rare att få tag i. Det är väldigt svårt att få tag i modersmålslärare med pedagogisk utbildning, vilket de fles-

ta förskolor efterfrågar. En annan aspekt är att avstånden mellan förskolorna, inom området, är väldigt 

långa så det blir svårt att rent praktiskt förflytta barnen till en gemensam samlingspunkt för modersmåls-

undervisning. Där det finns modersmålsstöd framkommer det att de saknar pedagogisk utbildning för att 
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arbeta med mindre barn, vissa är barnskötare andra är lärare för högre åldrar. En del av modersmålslärarna 

saknar eftergymnasial utbildning.  

Orsaken till att vi inte har modersmålsstöd är att det inte finns några att få tag i, att hitta en pedagog 

med utbildning. (Bodil) 

På en förskola finns det en högskoleutbildad modersmålslärare, som är inriktad på mindre åldrar och 

språkundervisning. Den intervjuade förskolläraren menar att det märks en stor positiv skillnad mellan mo-

dersmålslärare med utbildning och modersmålslärare som saknar utbildning.  

En del av förskollärarna tycker att det skulle vara väldigt bra med modersmålstöd. Det som framkommer 

hos dessa förskollärare är hur det ska kunna lösa sig praktiskt för dessa barn. I en av kommunerna finns 

det en fastställd arbetsplan för modersmålsstöd. I den framgår det att det ska finnas minst tre barn med 

samma modersmål för att modersmålsstöd ska erbjudas. Problemet, enligt dessa förskollärare är att det 

inte finns något bra inarbetat arbetssätt eller lösning hur man praktiskt tillgodoser och möter alla barn som 

är flerspråkiga. De menar att den ultimata lösningen borde vara att det finns en mötesplats där de tvåsprå-

kiga barnen med samma språk ska kunna mötas. 

… det är motsägelsefullt detta, dels att man vill sprida barn med annat modersmål, men samtidigt ska 

man vara fler än tre för att få stödet. (Cecilia)  

eftersom vi inte har tillräcklig med barn med annan nationalitet så finns det ingen bra lösning för att 

de ska få sitt modersmålsstöd, det är inte tillräckligt inarbetat hur man löser det rent praktiskt om man 

har få barn som behöver modersmålsstöd i förskolan. (Anna) 

Vems ansvar det är att samordna samarbetet mellan förskollärare och modersmålslärare framgår inte. Fler-

talet förskollärare som vi intervjuat har väldigt lite kunskap om modersmålsstöd och hur de ska förhålla 

sig till detta. 

Det hänger ju i och för sig lika mycket på oss att ta reda på vad dom gör på modersmålet, det ligger ju 

inte bara på modersmålslärarna. (Filippa) 

En av de intervjuade förskollärarna anser att det inte finns något behov av modersmålsstöd på förskolan 

då barnen går på en småbarnsavdelning. Modersmålet får barnen hemma och svenska språket på försko-

lan. Däremot anser förskolläraren att det är viktigt med modersmålsundervisning när barnen börjar i sko-

lan. 

… dom pratar mer svenska än sitt modersmål även hemma. Jag kan inte känna att det finns något be-

hov av modersmålsstöd eller att vi saknar modersmålsstöd här. (Hanna)  

Förskolläraren menar också att föräldrarna till ett av barnen bara pratar svenska hemma och har släppt sitt 

modersmål helt.  
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… dom pratar ju svenska hemma så jag vet inte riktigt om man kan säga att barnet är flerspråkigt. 

(Hanna) 

5.2.1 Sammanfattning 

Under detta tema har vi lyft fram och speglat de brister vi har funnit i våra intervjuer. Här framkommer 

olika faktorer som kan tolkas som hinder för att samarbetet mellan modersmålslärare och förskollärare i 

förskolan. 

De hinder vi fann i materialet var följande: 

 Tid saknas för gemensam planering och samarbete. 

 Brist på utbildade modersmålslärare. 

 Långa avstånd mellan förskolorna. 

 Arbetsformer saknas för att tillgodose och möta flerspråkiga barn. 

 Okunskap om vikten av modersmålsstöd. 

 Ansvaret för samordningen av samarbetet. 

5.3 Förskollärarnas beskrivning av aktiv medvetenhet 

Hälften av förskollärarna talar om förskollärarnas roll och arbete med de flerspråkiga barnen. För dessa 

förskollärare är det självklart att möta de flerspråkiga barnen på ett alternativt arbetssätt. Ett skäl till detta 

menar förskollärarna, är att världen ser mer annorlunda ut nu än för 20 år sedan och att det då måste fin-

nas andra sätt att arbeta på. De öppna gränserna medför ett flerkulturellt samhälle som man måste förhålla 

och anpassa sig till.  

Det är viktigt att man finner alternativa arbetsätt att arbeta med flerspråkiga barn, världen ser annor-

lunda ut nu, det måste finnas andra sätt att arbeta. (Doris) 

… dom saknar ju ord på sitt modersmål för saker vi gör här i förskolan och det är ju jätteviktigt att 

dom ska kunna berätta hemma vad de gör i förskolan, så att dom förstår och att de får dom orden på 

sitt modersmål och ”hemma” orden på svenska, så att världarna kan mötas. (Ellen) 

Ett sätt att möta dessa barn på som ett par förskollärare betonar är att man som förskollärare lär sig några 

enstaka, vardagliga ord på de tvåspråkiga barnens språk. Det kan vara ord som kissa, äta, sova och leka. 

Denna förskollärare menar att det inte är uttalet som är viktigt utan att barnen får höra och förstå sitt 

språk.  

Fråga föräldrarna om ord, eller använd dig av en ordlista på skolverket för att hitta orden. (Cecilia) 
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Vi har skrivit siffrorna ett till tio på alla språk som vi har här inne och varje gång vi har samling får alla 

barnen gå fram och räkna på sitt språk. (Ellen) 

I två förskolor förekommer det samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare. Detta samarbete 

består av att modersmålslärarna är med i planeringen inför terminen. Vid detta tillfälle planerar förskollä-

rarna och modersmålslärarna tillsammans med en specialpedagog hur de ska arbeta med de flerspråkiga 

barnen . Under terminens gång följs detta samtal upp för att då prata om hela barnens språkliga utveckling 

och hur man ska arbeta vidare. Vid detta möte pratar man även om tema och andra riktlinjer under termi-

nen. Ibland ska modersmålsläraren arbeta enskilt med barnen och vid andra tillfällen är det viktigt att mo-

dersmålsläraren är med under större samlingar. Det finns inte någon överskådlig planering över detta sam-

arbete utan det blir en anpassning från gång till gång.  

Vi träffas nån gång ytterligare och då pratar vi om vad de kan språkligt och hur modersmålsläraren 

upplever barnens utveckling. (Doris) 

5.3.1 Sammanfattning 

Under det sista temat vi utarbetat har vi talat om stöttning i två olika former. En av dessa är förskollära-

rens roll och hur förskolläraren kan arbeta för att stötta och ta tillvara på barnens flerspråkighet. Hälften 

av förskollärarna talar om vikten av att hitta nya sätt att möta och arbeta med barnen i det mångkulturella 

samhället. På två stycken förskolor råder det samarbete mellan förskollärare och modersmålsläraren. Den 

stöttningen innebär att modersmålsläraren finns med i den gemensamma planeringen runt det enskilda 

barnet och barngruppen. Tillsammans arbetar personalen kring den språkliga utvecklingen, både moders-

mål och andraspråket, svenskan. Bland annat lyfter en del förskollärare in ord och uttryck på barnens mo-

dersmål. Några förskollärare tar hjälp av föräldrarna som översätter vissa ord. De använder sig även av 

skolverkets hemsida där det finns lexikon på alla språk.  

5.4 Sammanfattning av resultaten 

5.4.1 Hur beskriver förskollärarna samarbetet med modersmålslärarna? 

I de åtta intervjuer vi gjort med förskollärare i åtta olika förskolor har vi kunnat utläsa att de flesta av för-

skollärarna saknar samarbete med modersmålslärare. Det som framhävdes tydligast var att samarbete gäl-

lande den dagliga verksamheten saknades. Förskollärarna såg gärna att modersmålslärarna var med inne på 

förskolan och fångade upp exempelvis pågående temaarbete i sin modersmålsundervisning. Förskollärarna 

ville också att de skulle ha en dialog om hur barnen utvecklade sitt modersmål och om det fanns något de 

gemensamt kunde göra för att stötta barnen i deras språkutveckling.  

Tre av de intervjuade förskollärarna lyfte också vikten av ett bra samarbete med modersmålslärarna för att 

stärka kontakten med föräldrarna till de tvåspråkiga barnen. På två förskolor finns det ett gott samarbete. 

Däremot framgick det att det saknades ersättare för modersmålslärarna om dessa blev sjuka eller fick för-
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hinder att hålla sin modersmålsundervisning, vilket tyder på att modersmålslärarens arbete är väldigt sår-

bart. 

5.4.2 Hur ser förskollärarna på vikten av samarbete med modersmålslärarna? 

Sju av de åtta tillfrågade förskollärarna var överens om att det är viktigt med ett samarbete mellan dem och 

modersmålslärarna. Vikten av modersmålet är av stor betydelse för den framtida utvecklingen och för 

barnens självkänsla enligt förskollärarna. Ett flertal av förskollärarna var medvetna om vikten av att ha ett 

väl utvecklat modersmål för att kunna nå goda kunskaper i det svenska språket. På två förskolor före-

kommer det redan ett gott samarbete. Förskollärare och modersmålslärare träffas en gång i början av ter-

minen och sedan har de en uppföljning på detta under terminen. Här planeras då hur de ska arbeta med de 

tvåspråkiga barnen och vid uppföljningen har de en genomgång på planerade temaarbeten samt hur arbe-

tet ska fortgå.  

På fem av förskolorna såg man tiden som ett stort problem. De visste inte vart de skulle hitta tiden för att 

sätta sig ner och planera tillsammans med modersmålslärarna. En förskollärare ansåg att det inte fanns 

behov av ett samarbete med modersmålslärare då det var en småbarnsavdelning och att de barnen fick 

modersmålet hemma och svenska i förskolan. Här ansåg man att det var viktigare när barnen kom upp i 

skolåldern. 
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6. Diskussion 

I vår diskussion redogör och skildrar vi de reflektioner och tankar vi fått utifrån resultatet och metoden. 

Vi diskuterar även vårt tillvägagångssätt, synpunkter samt att vi lyfter de tankar som väckts under arbetets 

gång. Vi kommer även att rekommendera vidare forskning under samma tema.  

De olika diskussionerna kommer att lyftas och betraktas utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vårt 

syfte med studien var att få en inblick i hur förskollärare ser på samarbetet mellan förskollärare och mo-

dersmålslärare i förskolan. Vi ville ta reda på om det förekommer något samarbete och om förskollärarna 

anser att ett samarbete med modersmålsstöd är viktigt och betydelsefullt. Kapitlet delas in i fyra delar; me-

toddiskussion, resultatdiskussion, förslag till vidare forskning samt slutdiskussion. 

6.1 Metod diskussion 

Vårt val av metod bestod av den kvalitativa forskningsintervjun. Vi hade öppna intervjufrågor, vilket vi 

anser var ett bra val för att nå kärnan i frågorna och för att de intervjuade skulle ha möjlighet att reda ut de 

olika begreppen och innebörden i dessa. Bryman (2002) skriver om vikten av tydliga och lättförståliga frå-

gor som inte är för detaljerade då detta kan förhindra informanternas tankar och alternativa uppslag. Vi 

tror att om vi hade använt oss av specifika frågor kunde svaren bli mer styrda. Valet av att använda oss av 

de semistrukturerade intervjuerna innebar för oss att samtalen kunde ta olika riktningar och att det var den 

intervjuade som bestämde hur samtalet skulle fortskrida. Att använda oss av dessa öppna dialoger var ett 

bra val av metod, då vi anser att vi gav förskollärarna större utrymme och möjligheter att förklara sina 

ståndpunkter. Det kan även påverka förskollärarnas förhållning till att bli intervjuade. Genom att föra en 

dialog och diskussion kring olika teman kan situationen bli mer avslappnad.  

Förskollärarna som blev intervjuade fick inte läsa frågorna innan intervjusamtalet, men de fick reda på 

själva temat för undersökningen. Vi förklarade att det handlade om modersmålsstöd i förskolan. Vid ana-

lysen av våra resultat har vi tagit hänsyn till medvetenheten hos förskollärarna om ämnesvalet. Vi har även 

tagit hänsyn till att detta kan påverka svaren till viss del, då förskollärarna har kunnat ha en tankeförbere-

delse om ämnet innan intervjutillfället.  

För att få en bredare bild om samarbetet mellan förskollärare och modersmålsstöd i förskolan skulle det 

vara intressant att använda sig av en enkätundersökning till alla förskolor i de olika kommunerna, bara för 

att få en överblick och insyn i hur utbrett det är på de olika förskolorna. Samtidigt hade det varit intressant 

att få möjlighet att se hur modersmålslärarna upplever samarbetet.  Hade det funnits tid och utrymme 

hade vi gärna intervjuat modersmålslärarna också för att få en heltäckande bild av samarbetet.  

Att genomföra och bearbeta fyra intervjuer var för sig och sedan analysera varandras intervjusvar anser vi 

var ett bra och spännande sätt att arbeta för att finna information och olika teman från intervjuerna. Kvale 

(1997) menar att i intervjuer ska man försöka beskriva och förstå meningen utifrån de centrala teman som 
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visar sig.  Det underlättade arbetets och studiens analys av resultatet då vi båda hade suttit enskilt och be-

arbetat rådata. Efter den första individuella analysen uppstod många intressanta diskussioner och argu-

mentationer kring vår tolkning av de olika texterna. Vi ser också att detta kan styrka validiteten i under-

sökningen då vi har varit två som först läst intervjuresultaten var för sig och sedan bearbeta detta tillsam-

mans. 

Hade vi genomfört intervjuerna med två informanter vid samma intervjutillfälle är det möjligt att det hade 

uppstått djupare och längre diskussioner kring samarbetet med modersmålslärare. Det kunde ha påverkat 

vårt resultat och de teman som behandlades.  

Vi har så här i efterhand känt att vi kunde varit mer pålästa om skolverkets riktlinjer för modersmålsstöd i 

förskolan. Hade vi haft mer kunskap om detta hade vi kunna fördjupa oss mer i de följdfrågor som upp-

stod utifrån vår intervjumall.  

6.2 Resultatdiskussion 

I inledningen skrev vi om förskolans mål och uppdrag utifrån Lpfö98 inom det flerspråkiga området (ut-

bildningsdepartementet, 2006). Det nämns bland annat att förskolan ska arbeta aktivt med de flerspråkiga 

barnen, samt att man ska möjliggöra en utveckling i barnens modersmål. Av de åtta intervjuade förskollä-

rarna var det två förskollärare som hade ett bra och fungerande samarbete med modersmålstödjare. Sam-

arbetet innebar att modersmålstödjaren var med i planeringen tillsammans med övriga förskollärare, samt 

att temat återkom på barnens modersmål. Det blev en koppling mellan barnens modersmål och den övriga 

verksamheten i förskolan. Skolverket (2008) skriver om att det är en eftersträvan att finna ett samarbete 

som innebär att man tillsammans gör en grovplanering. Vi anser att denna form av samarbete och erkän-

nandet av de olika språk som förekommer i förskolan är ett ultimat och föredömligt vis att arbeta med 

barnen. Med tanke på den kunskap om barns tillägnande av språk som finns i dagens förskolor blev vi 

förvånade över att det inte var fler förskolor som arbetar aktivt med modersmålsstöd.  

Hälften av de intervjuade förskollärarna beskrev att det fanns modersmålsstöd till barnen på deras försko-

la. På två av förskolorna saknas samarbete med modersmålslärarna och på de andra två fanns ett bra sam-

arbete. Redan i Welin och Ögrens (1987) projekt framkom det att föreståndarna på de olika förskolorna 

ansåg att hemspråkstränarna och den övriga personalen skulle ha ett kontinuerligt samarbete och att hem-

språkstränarna aktivt skulle delta i planeringen av verksamheten. I vår undersökning framkom det att 

samma önskemål fanns hos en del av de förskollärarna vi intervjuade. Det fanns ett önskemål om ett in-

tegrerat arbetssätt mellan förskollärare och modersmålslärare. Fyra av de intervjuade förskollärarna 

beskrev att det inte fanns något modersmålsstöd men tre av dessa uttryckte att det fanns ett behov av mo-

dersmålsstöd och önskemål om ett bra samarbete med modersmålslärare. En av de intervjuade ansåg att 

det inte fanns något behov av modersmålsstöd på den förskolan. Här ansåg man att vikten av moders-

målsstöd låg i skolan. Detta var något som förvånade oss, att kunskapen om vikten av att tidigt arbeta ak-
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tivt för att stödja barnen i sitt modersmål saknades. Tuomelas(2001) studie visar att det är betydelsefullt att 

stötta barnens tvåspråkighet i förskolan och inte avvakta med modersmålet till skolstarten.  

Welin och Ögrens (1987) projekt bedrevs för nästan 30 år sedan och resultatet är slående; det behövs ett 

samarbete mellan modersmålsstöd och den övriga personalen. Vad är det då som gör att vi idag fortfaran-

de saknar detta samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare? Vi har diskuterat och problematise-

rat denna del av resultaten då vi anser att medvetenheten om barns utveckling och tillägnande av språk var 

så tydlig och uppenbar när detta projekt bedrevs och att det inte har inträffat några större förändringar 

nästan 30 år senare. Behovet är större och de hinder som omtalas i projektet kvarstår. Vi tror att en stor 

del av problemet när det gäller samarbete mellan modersmålslärare och förskollärare beror på bristande tid 

och resurser. Men också en okunskap om vems ansvar det är att utarbeta en arbetsplan för att ett samar-

bete ska kunna genomföras både praktiskt och tidsmässigt. Även kunskapen om vikten av att stödja mo-

dersmålet tror vi saknas hos många förskollärare.  

Att det saknas tid för planering mellan förskollärare och modersmålslärare var något som framgick tydligt i 

våra intervjusvar. Även tiden till att aktivt arbeta med de flerspråkiga barnen saknades. Ett flertal av för-

skollärarna menar att det ligger för mycket fokus på pappersarbete som tar tid från barngrupperna. För-

skollärarna ser tiden som ett hinder för att arbeta med flerspråkiga barn. Detta hinder fanns redan i början 

på 1980-talet som Welin och Ögren (1987) skriver om i sitt projekt. De beskriver också tiden som ett hin-

der samt brist på personalresurser.  

Begreppen tid och resurser används flitigt av alla intervjuade förskollärare som ett hinder för ett väl funge-

rande samarbete med modersmålslärare. Vad som inte problematiseras eller diskuteras av de åtta infor-

manterna är hur de själva kan påverka dessa teman som skapar en negativ trend. Även deras egen del i 

bristen på samarbete lyfts inte av någon av de intervjuade. Det kan upplevas som om de intervjuade för-

skollärarna använder sig av begrepp och problem som de själva inte kan påverka som ”tid och resurser”. 

Vi anser att man som förskollärare kan gömma sig bakom dessa termer för att inte inse sin roll och delak-

tighet i samarbetet. Vi är medvetna och har en förståelse till att förskollärarna har många olika arbetsupp-

gifter och upplever att de inte hinner med sina åtaganden, men vi vill samtidigt problematisera denna del 

av förskollärarens roll i samarbetet då det är en del av deras uppdrag. I uppdraget står det att förskolan ska 

stötta barnens modersmål och vi anser då att förskollärarna har en skyldighet att ta initiativ och utveckla 

ett bra samarbete. Förskollärarnas egen roll i samarbetet med modersmålslärarna var det ingen informant 

som behandlade.   

Det framkommer i vårt resultat att det saknas ett väl fungerande arbetssätt för att möta och främja bar-

nens modersmål. Det diskuteras även vems ansvar det är att modersmålsstödet ska fungera i förskolan. 

Detta är en viktig grund som samarbetet måste vila på. Ladberg (2006) skriver om att användning av sitt 

modersmål är en mänsklig rättighet där inte pedagogiken styr utan politiken. Här läggs alltså ansvaret på 

högre nivå, vilket vi anser är bra, då det kan föras en gemensam politik i detta ämne över hela landet. Sam-
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tidigt anser vi att genom de styrdokument som förskolan har finns det både mål och uppdrag som är 

skrivna för alla förskollärare. Håkansson (2003) skriver att kommunerna har en lagstadgad skyldighet att 

organisera och arrangera hemspråksträning. Då är ansvaret överfört till kommunerna. Hur sedan ansvaret 

är fördelat och organiserat verkar se olika ut på de olika förskolorna. Här ser vi en tydlig brist hos kom-

munerna som inte kan tydliggöra detta för förskollärarna, som inte vet vem som bär ansvaret för ett sam-

arbete. Håkansson (2003) skriver om den nedåtgående trenden då antalet barn med modersmålsstöd i för-

skolan har sjunkigt kraftigt de senaste 30 åren. En förklaring Håkansson lyfter är brister i organisationen. 

Vi anser att det behövs tydligare riktlinjer och beskrivningar angående kommunernas skyldigheter angåen-

de barnens modersmålsstöd. Vi tycker att det saknas samarbete mellan dessa distanser. I grundskoleför-

ordningen (1994:1194) står det klart och tydligt att det är en rättighet hos barn med annat modersmål att 

få undervisning i sitt modersmål. En del förskollärare problematisera svårigheten att tolka olika styrdoku-

ment och lagar. Det uttrycks bland annat att man i förskolan har i uppdrag att utveckla barnens moders-

mål. Samtidigt har man ingen skyldighet att arrangera detta stöd om det inte finns minst fem barn med 

samma modersmål. För att möta de flerspråkiga barnen anser vi att det skulle finnas ett samarbete mellan 

de olika förskolorna så att man på så sätt kan stötta alla barnens modersmål gemensamt. Ett sådant sam-

arbete kunde samordnas av kommunerna så att man på så sätt rättar sig efter grundskoleförordningen och 

förskolans uppdrag. 

Ett problem som Welin och Ögren (1987) dryftar är resorna mellan de olika förskolorna som stressande 

för hemspråkstränarna. Givetvis tar ju detta också tid från samarbetet.  Vi anser att det är väldigt väsentligt 

att man finner ett bra organiserat arbetssätt för modersmålstödjarna så att det går att få ett fungerande 

samarbete mellan all personal på de olika förskolorna. Även Skolverket (2008) problematisera moders-

målslärarnas kringvandrande situation. De menar att det är sällan de kan medmedverka och vara delaktiga 

i planeringar och möten tillsammans med övriga förskollärare. Detta på grund av att det inte finns några 

tydliga arbetsinstruktioner för dessa personer, samt att det är en rörig situation och arbete modersmålslä-

rarna har menar Skolverket. Några förskollärare talade också om vikten av utbildade modersmålslärare. De 

menade att modersmålslärare saknade kunskapen för att arbeta med mindre barn. Skolverket (2008) skri-

ver att kommunerna bör ”satsa på kompetensutveckling för modersmålslärare i förskolan.” (s. 51) Hå-

kansson (2003) menar att det handlar om ekonomi, frågan om hur man ska gå tillväga och brister i organi-

sationen när det gäller modersmålsstöd.  

Vi ställer oss frågan hur kommer det sig att man inte satsar på modersmålsstöd redan i förskolan? Vi ser 

idag att barn inte når upp till målen i skolan och att det sedan år 1992 har minskat stadigt med moders-

målsstöd i förskolan. Vi anser att det här finns en koppling mellan minskningen av modersmålsstöd i för-

skolan samt en ökning av barn som inte uppnår målen i skolan. Arfwedsson och Arfwedsson (2002) be-

skriver decentraliseringen som ägde rum kring början av 1990-talet. Här ser vi att det finns en tydlig kopp-

ling mellan förflyttningen av ansvaret och förekomsten av modersmålsstöd i förskolan. När staten inte har 

samma påverkan på förskolorna och skolorna tolkar vi det som om de olika kommunerna prioriterar olika 
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och det finns ingen gemensam satsning på stödet. Har denna fördelning som ägde rum runt 1990-talet 

inverkat och påverkat modersmålsstödets nedgång? Det kanske krävs en satsning och ”hårda” direktiv till 

kommunerna hur ett bra och fungerande samarbete skulle utformas.  

Under intervjuerna framkom det att på hälften av förskolorna har de funnit alternativa arbetssätt för att 

möta de flerspråkiga barnen. Bland annat talades det om att förskollärarna skulle lära sig några ord på de 

språken barnen bar på, bara för att barnen skulle förstå. De öppna gränserna medför ett flerkulturellt 

samhälle som man måste förhålla och anpassa sig till. Vad vi ser som kan vara en svårighet i förskolan är 

att det finns många olika språk representerade i barngrupperna vilket gör det svårt att utföra en pedago-

gisk verksamhet på både barnens modersmål och svenska. Men vi anser att man kan sträva efter att vissa 

delar i verksamheten ska ske på båda språken. När det gäller utvecklingen samt att tillägna sig bra kunska-

per i svenska språket kan mycket göras på förskolorna trots att det inte finns modersmålslärare tillhanda. 

Ett par förskollärare menar också att modersmålet har stor betydelse för den emotionella utvecklingen. 

Tankar och känslouttryck sker på modersmålet menar förskollärarna. Säljö (2000) och Fast (2008) menar 

att man för vidare kulturella föreställningar genom att kommunicera och länken mellan människors tän-

kande och kultur sker genom kommunikation. Genom modersmålet skapas en gemenskap och kontakt på 

det emotionella planet. Även Welin och Ögren (1987) pekar på hur starkt sambandet är mellan känslor 

och modersmål och att dessa känslor är grunden i barnens identitet. Vi måste ha en tillåtande inställning i 

förskolan för barn med ett annat modersmål. Vi måste visa dessa barn att vi är intresserade av deras språk 

och deras kultur och att deras bakgrund är viktig för oss förskollärare och i förskolan.     

Håkansson (2003) skriver att en vanlig situation för många invandrarbarn är att det talas ett språk i hem-

met och ett annat språk utanför hemmet. Att finna sätt att arbeta på som passar den aktuella barngruppen 

är för oss en självklarhet. Det innebär att man möter barnen där de befinner sig för att sedan utmana dem 

vidare. Vygotskij (1999) benämner detta som den närmaste utvecklingszonen. Han menar att man ska sti-

mulera barnen och ge de utmaningar för att barnen ska kunna utveckla sina kunskaper. Har man detta 

förhållningssätt till lärandet i förskolan så ska denna inställning och attityd även lysa genom och inverka på 

arbetet med de flerspråkiga barnen, anser vi. Författaren menar att det är genom samspel med omgivning-

en som man tillägnar sig sina kunskaper. Även Skolverket (2008) lyfter det betydelsefulla med att utveckla 

ett förhållningssätt och arbetssätt som stimulerar språket.   

Genom att ge barnen olika ord och begrepp på sitt modersmål kan språkutvecklingen och förståelsen ut-

vecklas menar Skolverket. Hos hälften av de intervjuade förskollärarna kan man se att det finns en medve-

tenhet om alternativa arbetssätt och vikten av att arbete med de flerspråkiga barnen i förskolan. Denna 

medvetenhet om alternativa arbetssätt är väldigt vikig så att fler förskollärare förstår vikten av att arbeta 

med de flerspråkiga barn och att det sprider sig i kommunerna. Det finns en stor medvetenhet bland de 

intervjuade förskollärarna om vikten av modersmålsstöd för barnens utveckling, självkänsla samt att bar-
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nen får bekräftelse genom modersmålsstödet. Även medvetenheten om att modersmålet har betydelse för 

språkutvecklingen i svenska.  

Fast (2008), Hyltenstam (2007) och Gibbons (2006) menar att barnens modersmål är mycket avgörande i 

språkutvecklingen och att det är viktigt att barnen stimuleras till att använda och utveckla sitt modersmål 

redan tidigt. Detta för att utveckla basen i modersmålet innan skolstarten. Saknas baskunskaperna i mo-

dersmålet innan skolstart kan det få till följd att det tar längre tid att utveckla det nya språket och att de 

saknar redskap för att inhämta kunskap och kommunicera. Man måste arbeta med de grammatiska bas-

kunskaperna för att andraspråkselever ska kunna tillägna sig skolans språk och komma ikapp de enspråki-

ga elevernas försprång i det kunskapsrelaterade språket. Eftersom det finns en stor medvetenhet hos för-

skollärarna kan man börja fråga sig varför det då inte arbetas mer aktivt med detta. Återigen handlar det 

om tid och resurser. Vi vet att det är viktigt och vi kan se forskning som visar på vikten av att förskollärare 

arbetar aktivt med att stödja modersmålet för att barnen ska uppnå goda kunskaper i det andra språket.  

Thomas och Collier (1997, 2002) har gjort två stora undersökningar och jämförelser på elever som bland 

annat får sin skolundervisning både på modersmålet och andraspråket och på enbart andraspråket. Dessa 

undersökningar har visat tydligt på att skolresultaten ökar genom att ha en tvåspråkig undervisning i sko-

lan.  

Vi anser att ett bra förhållningssätt till de olika barnen i barngruppen ska var en självklarhet och det ska 

falla sig naturligt att man arbetar med barnens modersmål även som förskollärare. Welin och Ögrens 

(1987) projekts syfte var att förskollärarna ville finna alternativa arbetssätt och nya metoder för att möta 

de flerspråkiga barnen. Det framkom att hemspråkstränarnas önskan var att den övriga personalen skulle 

stötta invandrarbarnens språkutveckling och visa intresse och engagemang för barnens hemspråk. Det är 

viktigt att vi redan i förskolan börjar arbeta aktivt med utveckling av både modersmålet och det svenska 

språket för att stärka dessa barn i sin språkutveckling och självkänsla. Även resurser för modersmålsstöd 

saknas i förskolan idag. Hälften av förskolorna i vår undersökning saknade modersmålsstöd helt och hål-

let. De som hade modersmålsstöd hade bara stöd till några av språken som fanns på förskolan. Det hand-

lar om bristande resurser i tillgången på modersmålslärare samt att det är en kostnadsfråga.  

I resultatdelen har vi under temat ”behov” fört in betydelsen av en god relation med föräldrarna. Det upp-

stod en diskussion oss emellan vart detta ämne skulle passa in. Skulle vi använda oss av det som ett hinder 

eller som ett behov. Anledning till att vi var fundersam över detta var att det är ett hinder om det är svå-

righeter att bygga upp en god relation med föräldrarna och att föräldrarna inte förstår vikten av att barnen 

ska träna sitt modersmål. Samtidigt anser vi att det är finns ett behov av att föräldrarna har en förståelse av 

samarbete. I vår undersökning framkom det att tre av förskollärarna resonerade kring vikten av att främja 

och stimulera barnens modersmål för att kommunikationen mellan barn och föräldrar skulle fungera bra. 

Det framkom även att en del föräldrar är oroliga att modersmålets utveckling är på bekostnad av det 

svenska språkets utveckling. Skolverket (2002) har i en väl utarbetad folder till föräldrar på olika språk för-
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klarat och gett råd hur föräldrarna ska förhålla sig till sina barns flerspråkighet. Här framkommer det att 

föräldrarna ska tala det språk de är bäst på med sina barn, samt att flerspråkighet är någonting naturligt 

och att modersmålet inte sker på bekostnad av svenskan. Vi anser att det är av stor vikt att föräldrarna är 

medvetna om modermålets stora roll i sina barns utveckling. Den folder som skolverket ger ut på olika 

språk är väldigt bra och lättläst och borde vara tillgänglig på alla förskolor. Här anser vi att vi skulle varit 

mer pålästa om denna folder innan vi gjorde intervjuerna för att se om förskollärarna använde sig av den.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Efter denna studie har våra perspektiv på modersmålsstöd i förskolan vidagats. Vi har även fått nya tankar 

och idéer som hade varit intressant att få kunskap i. Ett tänkt område som skulle vara intressant att stude-

ra är att ta reda på mer om modersmålstödjarens syn på sin egen roll och samarbetet med olika förskolor. 

Hur anser modersmålslärarna att det fungerar? Efterfrågar modersmålsläraren någon utbildning i barns 

språkliga utveckling? Det behövs ytterligare kunskaper kring organisatoriska frågor, vem som bär ansvaret 

och hur man kan samarbeta för att nå ett välfungerande modersmålsstöd. Denna fråga ser vi som väldigt 

intressant och primär, då den kan innebära ett avgörande för hur modersmålsstödet fungerar. Det vore 

även intressant att se hur förskollärare i förskolan arbetar konkret med barnens flerspråkighet, då detta är 

ett uppdrag i förskolan och som vi har snuddat väldigt ytligt vid.  

Det finns många olika sätt att arbeta vidare med dessa frågor kring barnens flerspråkighet och efter att ha 

läst det nästan 30 år gamla projektet känner vi att det är dags att lyfta dessa frågor till ljuset för att diskute-

ra och problematisera ämnet. Det borde vara en stor och viktig del i förskolans arbete i ett mångkulturellt 

samhälle. 

6.4 Slutord 

Vi har i vår studie undersökt hur samarbetet mellan modersmålsstöd och förskollärare i förskolan funge-

rar. Det som framkommit av de åtta förskollärare vi intervjuat är att hälften av förskolorna inte har något 

modersmålsstöd. Resterande förskolor har modersmålsstöd kopplat till förskolorna och hälften av dessa, 

två förskolor, bedriver ett samarbete. Dessa siffror överraskade oss inte då vi hade en föresats innan studi-

erna bedrevs att en förekomst av samarbete inte var så stort. Givetvis har vårt förgivet tagande kring före-

komsten av samarbetet färgat vår tolkning av resultatet. Samtidigt kvarstår fakta; hälften av förskolorna 

har inga modersmålslärare kopplade till sin förskola. 

I resultatdelen har det framkommit olika hinder för ett fungerande samarbete mellan förskollärare och 

modersmålslärare som vi även har pekat på i diskussionen.  Ett av dessa hinder som vi än en gång vill lyfta 

och betona är ansvarsfördelningen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att det ska finnas moders-

målslärare på förskolorna. Vi anser att det finns stora organisatoriska brister som genom diskussion och 

en ökad medvetenhet hade underlättat ett samarbete.  
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Vi blev förvånade över att en av de utbildade förskollärarna ansåg att de mindre barnen inte var i behov av 

något modersmålsstöd. Denna förskollärare ansåg att det räckte om barnet fick sitt modersmål tillgodosett 

vid skolstart. Förskolläraren kanske saknade de förkunskaper kring flerspråkighet och modermålets bety-

delse .  Denna brist på kunskap kan bero på många olika faktorer, tror vi, bland annat har ledningen ett 

ansvar att fortbilda förskollärarna och erbjuda den kunskap som krävs i arbetet med flerspråkiga barn. En 

form av frustration uppstår hos oss när vi möter en förskollärare som inte förstår innebörden av moders-

målsstöd, för oss är det en självklarhet att stötta barnens modersmål. Genom vår utbildning har vi fått 

kunskap om modersmålet viktiga betydelser för barnets utveckling. Vi anser att det borde vara en större 

och mer primär del av utbildningen eftersom samhället består av många olika nationaliteter. Det är en del 

av vårt uppdrag och borde problematiseras och diskuteras mer än vad den gör idag. I lärarutbildningen 

framhålls och diskuteras ofta förskollärarens uppdrag att möta barnen efter deras förutsättningar. Med 

denna syn på utveckling och lärande anser vi att det är en självklarhet att arbeta med språket och barnens 

modersmål. 

Vår förhoppning är att vår studie ska väcka intresse och motivation i arbetet med flerspråkiga barn. Vår 

önskan är att arbetet bidrar med en diskussion kring hur samarbetet ser ut i olika förskolor och hur man 

som förskollärare eller kommunalt ansvarig kan bidra för att underlätta arbetet med de flerspråkiga bar-

nen. Kan studien skapa en diskussion och en reflektion kring de egna föreställningarna kring modersmål i 

förskolan anser vi att det är en bra början. Att i en kommun ta tillvara på de erfarenheter som finns bland 

förskollärare genom gemensamma reflektioner förskolor emellan skulle kunna bidra till att man finner ett 

bra arbetssätt för att fokusera på modersmålet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur många barn i barngruppen är flerspråkiga? 

2. Vilka olika nationaliteter finns representerade i barngruppen? (Alt. Hur många) 

3. Finns det modersmålslärare kopplade till förskolan? 

4. Upplever ni att det finns ett behov av modersmålslärare? 

5. Varför är det viktigt med modersmålslärare? 

6. Finns det modersmålslärare kopplade till alla olika nationaliteter på förskolan? 

7. Medverkar modersmålslärarna i den dagliga verksamheten? 

8. Hur ofta får barnen modersmålsundervisning? 

9. Förekommer det någon gemensam planering? 

10. Varför är de med/inte med i planeringen? 

11. Får förskollärarna ta del av det barnen lär sig under modersmålet? 

12. Får modersmålslärarna ta del av det barnen lär sig i förskolegruppen? 

13. Är modersmålsträning bra för barnens utveckling? 

 

 


