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Abstract 

Title: Mother-tongue training in preschool- a qualitative study on how mother-tongue training is 

incorporated in preschools. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate to what a few preschool teachers and mother-tongue 

teachers consider the influence mother-tongue training has on children. The thesis also looks into how these 

teachers cooperate and view about the mother-tongue training organization structure and what support 

mother-tongue teachers get in the concerned preschools. More specifically: 

 What influences do three preschool teachers and three mother-tongue teachers consider that 

mother-tongue training has on the development of the children? 

 Which support do the three mother-tongue teachers receive from the preschool principals and 

other preschool pedagogues in their work? - Is there any cooperation between them? 

 In what way do the three preschool teachers and the three mother-tongue teachers think that 

the mother-tongue training organization structure affect the children’s status in the group? 

Method: In order to achieve a deeper understanding of the context, a qualitative method based on 

interviews and observations was employed and relied upon. Three preschool teachers and three 

mother-tongue teachers from two different preschools in the same municipality were interviewed to 

acquire answers to the questions concerned. 

Result: The result of this enquiry shows a direct and explicit comprehension that mother-tongue is 

immensely important for children’s development. Mother-tongue teachers believes that they are treated and 

accepted much better today than in foregone years and that there is better cooperation today between 

different concerned bodies. The result also indicates that the organization structure of the mother-tongue 

training can and do sometimes create problems in the child group. The child often does not gain entry to an 

ongoing activity/play when he/she comes back from mother-tongue training vis-à-vis often he/she is 

reluctant to leave their playmates and go away for a mother-tongue’s lesson. In order to avoid this problem 

it is imperative that preschools teachers put in a lot of energy and commitment to avert exclusion from 

play/activity after mother-tongue training. The interviewed teachers to this thesis claim also that the current 

organization structure of the mother-tongue training can be seen as division of groups just as much as the 

other division of groups in the regular organization. Children are used to the continuous division of groups 

in the preschools. The interviewed teachers are quite content and satisfied with the present organization 

structure but retain that there are certain areas which needs to be looked into and improved. 
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1. Inledning  

 

Sverige är ett mångkulturellt land och ett stort antal barn på förskolorna och skolorna talar ett 

annat modersmål än svenska. Hur modersmålet påverkar elevernas inlärningsprocess är en 

ständigt aktuell fråga i vårt mångkulturella samhälle. Förskolans plikt är att skapa 

förutsättningar och stöd för att inkludera dessa barn på bästa sätt. Svenska förskolor har en 

skyldighet, enligt lpfö 98 (reviderad 2010, s. 7), att skapa förutsättningar för att flerspråkiga 

barns kunskaper ska utvecklas oavsett deras härkomst och kulturella bakgrund. 

 

 I lpfö 98 står det att lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet och att det har stor betydelse 

särskilt under de tidiga åren för att utveckla barns sociala och kulturella kompetens. Alla barn 

ska känna sig trygga, sedda och accepterade och ingen ska hamna utan för gruppen. Förskolan 

skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt ska utmana och locka till lek och aktivitet. 

Leken och aktiviteten ska stimulera barnens språkutveckling och att utforska världen. Vidare 

står det i läroplanen att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen för att få 

utrymme för egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus 

(lpfö 98 reviderad 2010, s.6-7).  

 

Kristina Höök är pedagogisk utvecklare i Stockholm. Hon beskriver i förskoletidningen 

Modersmålsstöd i förskolan att det är viktigt att inte isolera språkarbete från andra 

sammanhang som är viktiga för barnet. Barnets språksocialisation sker parallellt med barnets 

kultur och språk (Höök 2006, s. 6). I den reguljära verksamheten sker pedagogiska 

gruppindelningar för att förverkliga verksamhetens pedagogiska intentioner. I Skolverkets 

undersökning Tre decenniers modersmålsstöd (2002) framgår det att de förskolepedagogiska 

principer som gäller för den övriga verksamheten också är tillämpliga för modersmålsstöd 

(Skolverket 2002, s.19). I läroplanen (lpfö 98) står det att förskolan ska stödja modersmålet 

och modersmålsträningen ska vara en integrerad del av verksamheten.   

 

Modersmålslärarna kommer en gång i veckan till förskolan och arbetar med barnen i cirka en 

timme och jobbar med barnen oftast på avdelningen som ett extra stöd. Modersmålsläraren 

brukar vara i närheten av barnet hela tiden. I förskolor sker modersmålsträningen på barnets 

egen avdelning men ibland sker den på en annan avdelning. De stora språkgrupperna som 

består av flera barn med samma modersmål går oftast i väg från andra aktiviteter när det är 
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dags för modersmålsträning. Många barn får modersmålsträning när kompisarna lekar ute 

eller så avslutar de sin modersmålsträning när kompisarna redan har kommit igång med leken. 

Modersmålsläraren samlar barn från olika avdelningar på en avdelning för att bilda en grupp 

och hinna med barnen så mycket som möjligt under en timme. Men det är bara några få barn 

som blir hämtade från sina avdelningar för att få modersmålsträning. I stor utsträckning sker 

modersmålsverksamheten på barns egen avdelning.  

 

När barnen kommer tillbaka till sin avdelning från modersmålsträning får de ofta inte tillträde 

till en pågående lek eller så kan de bli avvisade. Exkluderingen sker inte bara på grund av 

modersmålsträning. Forskaren Borgunn Ytterhus påstår att det är ganska vanligt att det 

förekommer inkludering eller exkludering i leken. I barns samspel sker exkludering hela tiden 

(Ytterhus 2003, s. 41). Med inkludering menar Ytterhus här att få vara med i leken och med 

exkludering menar han att bli avvisad. Ytterhus hävdar att om pedagoger har kunskap om 

barns samspel i leken kan de ständigt hjälpa barn att hitta lösningar så att det inte uppstår 

konflikter mellan barn (Ytterhus 2003, s. 22 ).  

 

Jag anser att som framtida förskollärare behöver jag få kunskap om modersmålets betydelse i 

barns utveckling. Jag har därför valt att undersöka modersmålslärarnas och förskollärarnas 

uppfattningar av modersmålsträning för att få en tydlig bild av hur modersmålsstödet fungerar 

i förskolans verksamhet och modersmålet betydelse i barns utveckling. Jag har även 

observerat barngrupper under fyra tillfällen då modersmålsträning ägt rum och även före och 

efter modersmålsträning. Uppsatsens problemområde är att ta reda på förskollärarnas och 

modersmålslärarnas uppfattningar om hur kompiskonstellationer påverkas när barnen går i 

väg eller kommer tillbaka efter sin modersmålsträning.  
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2. Bakgrund 

 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva betydelsen av modersmålet och 

modersmålsträningen och hur dessa påverkar barnens språkutveckling, identitetsutveckling 

och kulturtillhörighet enligt forskningen. Jag kommer också att beskriva vilken betydelse 

språket har i det sociala samspelet och även om modersmålslärarnas arbetssituation.  

2.1 Modersmålets betydelse i barns språkutveckling  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

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

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

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

sig svenska och dessutom detta underlättar deras skolframgång (lpfö 98 reviderad 2010, 

s 7). 

 

Med detta ovannämnda citat vill jag uppmärksamma att modersmålstödet har en viktig roll i 

barnens allsidiga utveckling såväl språkutveckling som identitet och att ta del av sina egna 

etniska kulturer. Ett starkt och välutvecklat modersmål ger bättre möjligheter att utveckla det 

svenska språket och det underlättar även barnens skolarbete. Båda språken underlättar 

inlärningen och bidrar till en ömsesidig förståelse för språkets uppbyggnad. Skolverkets 

rapport Med annat modersmål beskriver att elever som får ett kontinuerligt modersmålsstöd 

behärskar det svenska språket bättre och det skapar en bättre förståelse för abstrakta begrepp 

samt får högre betyg i matematik, svenska och engelska i sina kommande skolår (Skolverket 

2008, s. 21).  

2.2  Identitet och kultur hänger oupplösligt samman 

 
Ladberg beskriver att barn som känner sig trygga i sin identitet ofta utvecklar en positiv 

språkutveckling och ett gott självförtroende. Hur barnet ser på sig själv och sitt språk har en 

avgörande betydelse för barnet (Ladberg 2000, s.125-128). Om ett barn upplever sig som 

annorlunda, avvikande eller mindre värt kan detta i sin tur leda till att barnet skapar negativa 

känslor inför sitt språk och sin kultur. Till följd av detta försöker barnet dölja sitt ursprung, 

vilket i sin tur kan ge negativa effekter på barns självförtroende och på identiteten (Ladberg 

2003, s.193-194). Språk och kultur hänger oupplösligt samman. Man kan inte lära sig ett 
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språk utan att lära sig något av den kultur som språket bär. Alla mänskliga kulturer med ett 

språk förmedlar traditioner, kulturella vanor, värderingar och normer och detta förs vidare 

från generation till generation (Ladberg 2003, s.112 ).  

2.3  Språkets betydelse i sociala samspel 

 

Ladberg hävdar att språket förknippas med grupper och människor som barnet hör ihop med. 

Barn kommunicerar först med de människor som är barnet närmast. Genom språket utvecklar 

barn sociala relationer med sin omgivning och bestämmer vilka de ska vara med och vilka de 

ska ta avstånd ifrån (Ladberg 2000 s 124-125). Enligt Jan Lindström är det språket som är en 

förutsättning för att knyta vänskapsband och sociala relationer. Språket skapar förutsättningar 

för att vi kan kommunicera med varandra, ta och ge information till varandra och genom 

språk skapar vi sociala relationer (Lindström 2008, s. 9). 

2.4 Modersmålslärarnas arbetssituation 

 

Trots att modersmålet har stor betydelse i barnets utveckling, enligt Skolverkets rapport Flera 

språk flera möjligheter får modersmålstödet låg status vilket leder till att det hamnar långt ner 

i förskolans och skolans planer vilket i sin tur undergräver förutsättningarna för planering, 

uppföljning och utvärdering för modersmålslärarna. Modersmålsstödet ges till största delen av 

ambulerande lärare som arbetar på flera förskolor och skolor. Modersmålslärarnas 

ambulerande arbetsätt skapar svårigheter i samarbetet med skolledningen och ger inte någon 

kontinuitet för de andra lärarna. För att förbättra modersmålsverksamheten behövs det ett gott 

samarbete mellan modersmålslärarna, skolledningen och övrig personal (Skolverkets 2002, 56 

).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken inverkan några modersmålslärare och 

förskollärare anser att modersmålsträning i förskolor har på barn och hur dessa lärare 

uppfattar att modersmålsverksamhetens organisationsform fungerar. Syftet är även att 

undersöka vilket samarbete de har emellan och vilken uppbackning modersmålslärarna får i 

de berörda förskolorna. 
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1) Vilken påverkan anser de tre modersmålslärarna och de tre förskollärarna att 

modersmålsträningen har för barns utveckling? 

 

2) Vilket stöd anser de tre modersmålslärarna att de får i sitt arbete av 

förskolechefen och de andra förskolepedagogerna? - Finns det något 

samarbete? 

 

 

3)  Hur anser de tre förskollärarna och de tre modersmålslärarna att 

modersmålstödets organisationsform påverkar barns ställning i gruppen? 

 

4. Lolaka styrdokument 

 

Här tar jag upp de lokala styrdokumenten för att få förståelse för hur modersmålsarbetet på 

förskolorna är upplagda. Varje förskola har en verksamhetsplan utformad utifrån stödet från 

läroplanen. I de undersökta förskolornas verksamhetsplan står det hur de ska arbeta när det 

gäller modersmålsträning. Några viktiga punkter från de undersökta förskolornas 

verksamhetsplan visas nedan: 

 

- Modersmålsverksamheten skall vara en del i förskoleverksamheten. 

- Modersmålslärarna ska vara en del i förskolans arbetslag. 

- Modersmålslärarna ska vara delaktiga i barnens tema och projektarbeten. 

- Både modersmålslärarna och förskolepedagogerna ska samarbeta och ska arbeta mot 

samma mål för att synliggöra barnens brister och styrkor både i svenskan och i 

modersmålet( http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/). (Informationen står i de 

undersökta förskolornas lokala verksamhetsplan och dessa är offentliga handlingar. På 

grund av forskningsetiska skäl skrivs ej den fullständiga referensen till 

verksamhetsplanen).  

 

 

 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/
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5. Teoretisk ram  

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva några viktiga begrepp och deras definitioner som kan 

vara en hjälp för läsaren under uppsatsens gång. Jag kommer även att redogöra för dessa 

begrepp med hjälp av teoretiska källor som på ett eller annat sätt berör min undersökning. Jag 

har valt att definiera begreppen modersmål, modersmålsträning, modersmålslärare, identitet, 

kultur,  inkludering och exkludering. Detta för att ge en bild av begreppen och för att öka 

förståelsen för mina frågeställningar och mitt syfte.  

5.1 Modersmål 
 

Modersmål är det språk som barnet lär sig först, behärskar bäst och identifierar sig med. 

Modersmålet är det första språket som barn tillägnar sig hemma (Skutnabb- Kangas 1981, s. 

23).  Enligt Skolverkets rapport Flera språk flera möjligheter använder barn modersmålet 

som redskap för att förstå både sig själv och andra i sin omgivning och även för att utveckla 

sin identitet. I familjer där barn växer upp med två språk kan båda språken definieras som 

modersmål (Skolverket 2002 s, 12). 

5.2 Modersmålsträning 
 

Enligt Skolverkets rapport Flera språk flera möjligheter är modersmålsträning ett stöd för 

barns modersmålsutveckling i förskolan. I förskolans verksamhet sker inte någon form av 

undervisning. Därför kallas stödet i modersmål för modersmålsstöd. Modersmålsträningens 

syfte är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål, att stärka sitt självförtroende, 

underlätta språkutveckling och personlighetsutveckling samt att bli flerspråkiga och 

flerkulturella individer (Skolverket 2002 s 12ff). 

5.3 Modersmålslärare 
 

 Modersmålslärare är den lärare som stödjer barns modersmålsutveckling i förskolan och som 

också undervisar i förskoleklass, skola och gymnasium i ämnet modersmål. 

Modersmålslärarna arbetar ibland på minst fyra skolor och förskolor för att få ihop en 

heltidstjänst (Wigerfelt 2004, s. 221). Med riksdagens godkännande ändrades begreppet 

hemspråkundervisning till modersmålsundervisning/modersmålsstöd år 1997 och 

hemspråkslärartjänsten ersattes med modersmålslärare. Mellan 1977 och 1989 fanns en 

utbildning som kallades för hemspråkslärarlinje. Den specifika tvååriga 
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hemspråkslärareutbildningen med 80 poäng upphörde år 1989 och istället blev 

modersmålslärarutbildningen en del av grundskollärarutbildningen, med en specifik inriktning 

på modersmålsundervisning. Man kan få även behörighet som modersmålslärare antingen 

genom att ta en svensk lärarexamen eller att ha ett tillgodoräknat behörighetsbevis från 

hemlandet som är utfärdat av Högskolsverket. Personen som har motsvarande utbildning från 

hemlandet behöver även gå en kurs som heter ”Svenska som andra språk B” på Komvux. År 

1994 fanns det 2200 modersmålslärare i Sverige som hade lärarbehörighet antingen genom 

behörighet från hemlandet eller en utbildning från Sverige. Totalt 2200 av 972 

modersmålslärare hade lärarbehörighet men resterande var utan behörighet (Hyltenstam 1996, 

s. 50.ff).  

5.4 Identitet och kultur  
 

Charlotte Haglund menar att uppfattningen om identitet tidigare var att individens identitet 

utvecklades i samspel med individens inre förmågor och insikter. Den kultur, det språk och de 

rötter individen är uppvuxen med påverkar individens identitet.  Senare betraktar forskningen 

identitet som producerad och medierad genom socialisation och kultur. Identitet har en öppen 

karaktär och den är omöjlig att förutsäga. Identitet är inte fixerad, självständig utan den är 

beroende av situation, kontext och tid. Den konstrueras på nytt i nya situationer och nya 

sammanhang (Charlotte Haglund genom Hyltenstam & Lindberg 2004, s. 360-361). 

Modersmålsstödet bidrar till att flerspråkiga barn kan utveckla sin personlighet, trygghet och 

självkänsla. Detta i sin tur leder till att barn skapar självförtroende och förståelse för sin 

kulturella bakgrund (Skolverket 2002, s 12 ).  

5.5 Inkludering och Exkludering 

 
Alla typer av social samvaro kan antingen innehålla eller sakna socialt samspel. Socialt 

samspel innebär ett ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser, erfarenheter och föremål. 

Begreppet inkludering betyder att uppleva tillhörighet och att medverka i det sociala livet. 

Denna tillhörighet kan ha både en subjektiv och en objektiv dimension. Den subjektiva 

dimensionen har anknytning till aktörernas upplevda tillhörighet, medan den objektiva 

dimensionen är kopplad till det iakttagbara deltagandet (Ytterhus 2003, s.18). 
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Begreppet exkludering betyder att uppleva social isolering, att sakna tillhörighet eller att bli 

avvisad. Den subjektiva dimensionen kopplas till individens upplevelse av ensamhet, brist på 

tillhörighet eller utstötning. Den objektiva dimensionen har samband med en förlust av 

möjligheten till socialt deltagande (Ytterhus 2003, s. 18). 

6. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av det teoretiska perspektivet och en beskrivning av de 

två teorier som jag använder i uppsatsen och jag börjar med att förklara varför dessa är 

relevanta för min undersökning. Dessa teorier och detta perspektiv kommer senare i studien 

att analyseras i samband med det empiriska material som jag fick fram. Avsikten med att 

tillämpa det sociokulturella perspektivet i min undersökning är för att betona vikten av att 

barns lärande ständigt utvecklas vid olika moment, genom samspel med andra människor och 

omgivningen. Denna studie utgår ifrån även två teorier, var av den ena teorin handlar om 

barns sociala samspel, då det är avsikten att se på vilket sätt modersmålsträningens 

organisationsform påverkar barngruppen. Den andra teorin baseras på tillträdesstrategier som 

barn använder sig av när de söker tillträde till en pågående lek. De nämnda teorierna och det 

teoriteska parspektivet är valda eftersom modersmålslärarna och förskollärarna stöter på 

dilemman när det gäller att hitta en bra balans mellan att kombinera en fungerande 

modersmålsverksamhet med barns sociala sammanhang. Detta för att barnen inte ska bli 

besvikna när de måste gå i väg till modersmålsverksamheten och att får tillträde till leken när 

de kommer tillbaka igen. 

6.1 Sociokulturella perspektiv 

 
Enligt Roger Säljö (2000) utvecklar barn sina kognitiva färdigheter genom att samspela och 

samverka med andra.  Genom det sociala samspelet med andra människor och omgivningen 

skapar man kunskap och sedan blir kunskapen en del av individens handlande och tänkande 

(Säljö, 2000 s. 9). Standberg (2007) presenterar Vygotskijs teori som förespråkar betydelsen 

av att använda sig av språk. Enligt Vygotskij är språket ett socialt redskap som underlättar 

olika sociala interaktioner. Genom sociala interaktioner öppnar barn upp för nya möjligheter 

och tillägnar sig språk som ett redskap i sitt tänkande. Vygotskijs teori framhåller att 

människans tankar och idéer skapas i en social kontext och att detta inte är något individuellt 

(Vygotskijs 1978 genom Strandberg 2006, s. 48). Pauline Gibbons beskriver Vygotskijs syn 
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på lärande och det Vygotskij kallar “den närmaste utvecklingszonen”. Den innebär att barns 

lärande ständigt utvecklas, vid olika moment, genom samspel med andra människor och 

omgivningen vilket är grunden till barns språkinlärning (Vygotskij 1978,1986 genom 

Gibbons 2010, s. 26-27). 

6.2  Socialt samspel  

 

Enligt Stensaasen och Sletta är barn sociala aktörer i barns samspel och barnen skapar aktivt 

meningsfulla situationer. Genom lek skapar barn meningsfulla situationer tillsammans med 

andra barn och vuxna. Stensaasen och Sletta menar att omgivningen och barngruppen hör 

samman och inte går att åtskilja. Allt samspel sker i ett sammanhang och alla aktörer är 

ömsesidigt beroende av varandra i olika lekaktiviteter (Stensaasen & Sletta 2000, s.18 ff). 

6.3 Tillträdesstrategier i pågående lek 

 

Enligt Tellgren använder barnen olika slags tillträdesstrategier i sitt sociala samspel. För att ta 

sig in i en redan pågående lek krävs det att barn hittar en strategi som fungerar vid just detta 

tillfälle. Barnen behöver ständigt hitta nya strategier för nya leksituationer (Tellgren, 2004, s. 

94). 
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7. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa den tidigare forskning som jag finner är relevant för 

min undersökning.  

 

7.1 Modersmålets betydelse och modersmållärarens olika funktioner 
 

Hyltenstam och Tuomelas undersökning har visat att förstaspråket underlättar 

språkutvecklingen i svenska. Språket är ett viktigt verktyg för att utveckla omvärldsförståelse. 

Vi försöker benämna och bygga kunskap om världen genom begrepp och kommunikation. 

Med hjälp av språk lär sig barn att benämna olika fenomen i omvärlden och barn lär sig 

språkliga etiketter för abstrakta fenomen. Språk och begrepp påverkas av varandra på det här 

sättet och detta görs enklare om språk och begrepp utvecklas parallellt och det dessutom efter 

hand ger mer effektiv kommunikation, reflektion och tänkande. Andraspråksinläraren kan dra 

nytta av begreppsförrådet i sitt första språk och de nya språkliga benämningarna kan inläraren 

enklare sätta ord på i sitt andraspråk då de redan är bekanta begrepp. Utveckling av ett 

andraspråk kan stanna av om utvecklingen av ett förstaspråk skulle upphöra. Detta kan föra 

med sig att det tar längre tid för det nya språket att komma igång eftersom barn då inte har 

tillräckligt bra begreppsredskap för att kommunicera och tänka i första språk (Hyltenstam & 

Tuomela 1996, s. 40).  

 

Även Monika Axelsson beskriver i Bjar & Libergs (2003) bok att andraspråkinläraren har en 

generell kunskap om hur språk fungerar, har mer kognitiv mogenhet och metaspråklig 

medvetenhet än en förstaspråksinlärare (Axelsson genom Bjar & Liberg 2003, s.127). 

Axelsson förstärker detta i en annan undersökning “Organisation och lärande i skolor med 

språklig och kulturell mångfald” genom att säga att den absolut viktigaste faktorn för barns 

kognitiva utveckling är ett väl utvecklat modersmål. Hon hävdar att ju bättre barns kognitiva 

utveckling är utvecklad på modersmålet desto lättare gör barn också framgång i andraspråket. 

Det är från modersmålet som det överförs språkstrukturer och kognitiva processer till 

andraspråket (Axelsson 2001, s.19). 

 

Enligt forskaren Fia Andersson handlar inte modersmål endast om språk. Det handlar även 

om att utveckla en identitet som flerspråkig och att tillhöra flera kulturer (Andersson 2007, s. 
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117). Monica Axelsson uppmärksammar i sin artikel ”Skolframgång och minoritetsstatus” 

utländska barns etnicitets och identitetstillhörighet i deras utveckling. Axelsson belyser att 

barn känner sig mest rotade i sin kultur när de upplever att deras familjeidentiteter är 

accepterade i samhället och kamratgrupper. Denna interaktion mellan alla dessa aktörer leder 

till framsteg i barns utveckling (Axelsson 1999, s. 32). Forskaren Borgunn Ytterhus skrev 

boken ”Barns sociala samvaro” som är en forskningsbaserad bok. Yetterhus hävdar att 

samhörigheten med kamrater får en oerhörd betydelse i barns identitetsbildning vilket i sin tur 

leder till att barnen blir mer toleranta och medvetna om att de är olika, kan olika saker och har 

olika behov (Ytterhuss 2003, s. 183-187).  

 

Fia Andersson anser att modersmålsläraren fungerar som brobyggare mellan olika kulturer i 

förskolan och i hemmet. Hennes resultat påvisar att brobyggaren med språk- och 

kulturkunskap kan bidra med så mycket mer än att bara lära barnet språket. Hon anser därför 

att det är viktigt att andra pedagoger och modersmålslärare samarbetar så att 

modersmålslärare kan bidra med viktiga kunskaper om barnets språk och kultur. Den 

kunskapen kan ha en betydelsefull roll i det dagliga arbetet. Det kan vara värdefull kunskap 

för andra pedagoger, till exempel kunskap om traditioner, vanor och olika fördomar som kan 

finnas i respektive kulturer. Det kan få en viktig betydelse i mötet mellan pedagoger och barn 

i olika pedagogiska situationer i förskolan (Andersson 2007, s. 117-120). Monica Axelsson 

beskriver i sin artikel ” Skolframgång och minoritetsstatus ” även att lärarens bakgrund kan 

påverka förmågan att se barns olika beteenden som avvikande i verksamheten. Det är viktigt 

att pedagogerna visar en positiv inställning till barns modersmål och kultur eftersom det 

betyder mycket för barns självkänsla och identitet (Axelsson 1999, s. 31).     

7.2  Integration och Samarbete  

 

I Skolverkets rapport ”Tre decenniers modersmålsstöd” har det framkommit att 

modersmålstödet ska vara en integrerad del av förskolans verksamhet. De 

förskolepedagogiska principer som gäller för den övriga verksamheten är också tillämpliga 

för modersmålsstödet, eftersom utvecklingen och lärandet hänger samman. Språklig 

utveckling sker i det sociala samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna och även i alla 

möjliga olika sammanhang. Den språkliga utvecklingen kan inte främjas isolerad utan den 

hänger samman med barnets allsidiga utveckling, till exempel dess sociala, känslomässiga och 

tankemässiga utveckling (Skolverket 2002, s.19). Anderssons resultat har visat att 
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modersmålslärarnas ambulerande arbete försvårar samarbete mellan skolans ordinarie lärare. 

Alla dessa omständigheter medför olika konsekvenser som försvårar möjligheten för 

modersmålsstödet som fenomen att bli en del av verksamheten (Andersson 2007, s. 187).  

 

“Flera språk flera möjligheter ” är en av Skolverkets undersökningsrapporter. Syftet med 

denna undersökningsrapport har varit att belysa existerande situationer och åstadkomma 

eventuellt utvecklingsarbete. Intentionen har även varit att skapa bättre förutsättningar för 

modersmålsstödet i sig men också för den inblandade personalen, modersmålslärarna, barnen 

och ungdomarna som deltar i förskola och skolans modersmålsstöd (Skolverket 2002, s. 5). 

Resultatet har visat att det behövs kompetensutveckling hos modersmålslärarna för att de ska 

kunna förmedla modersmålstödets betydelse för individ och samhälle, vilket kan förändra 

negativa attityder gentemot modersmålsstödet. En del modersmålslärare saknar en adekvat 

utbildning och kunskap om läroplanen. De har även en bristande pedagogisk kompetens och 

ett bristande pedagogiskt förhållningssätt för den profession de utövar. 

Undersökningsrapporten påvisar vidare att de flesta modersmålslärare tycker att deras 

svenska kollegor saknar kunskaper om flerspråkiga barns språkutveckling och om 

modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen. Många modersmålslärare upplever att de 

inte möter samma respekt i sin yrkesutövning som övriga lärarkategorier möter. Detta medför 

att modersmålsstödet får låg kvalité, låg status och bristande resurser i praktiken (Skolverket 

2002 s.19, 56). 

 

Ann Lundvigssons avhandling “Samproducerat ledarskap” handlar om ledarskapet i 

skolverksamheten. Lundvigsson försöker i sin undersökning svara på frågan - hur en ledare 

och en lärare ser på varandra och hur de influerar och förstår varandra i vardagsarbetet. 

Resultatet visar tydligt att ledarskap är något som utan tvivel verksamhetsledarna och lärarna 

formar tillsammans (Ludvigsson 2009, s. 9). Ludvigsson belyser vikten av ett gott samarbete 

mellan verksamhetsansvariga och lärarna.  Hon beskriver att dagens pedagogiska inriktningar 

kräver ett ömsesidigt samarbete från båda sidor och det behövs ständigt en pågående dialog.  

Det skapar en positiv effekt när det gäller en god förståelse för hela verksamheten 

(Ludvigsson 2009, s. 19-20).  
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7.3 Organisationsformen i förskolan behöver utvecklas 

 

Linda Palla är doktorand i pedagogik med inriktning mångfald vid Malmö högskola. I hennes 

undersökning framkom det kritiska reflektioner från modersmålslärare om förskolans 

organisationsform och tidmässiga utrymme för modersmålsträning. De intervjuade 

förskollärarnas och modersmålslärarnas önskan har varit att utöka modersmålsträningen tid så 

att alla barn får vara på avdelningen och kan känna gemenskapen. Om tiden för 

modersmålsträning utökas kan varje barn få träna sitt modersmål på sin avdelning (Palla 

2006, s. 28-29). 

7.4 Barn behöver förstå lekens dynamik och olika samspelsstrategier 

 

Forskaren Ytterhus beskriver i sin forskningsbaserad bok ” Barns sociala samvaro ” att det är 

mycket vanligt att barn blir exkluderade eller inkluderade i leken. Ett utomstående barn har 

ibland svårt att förstå den pågående lekens dynamik och ett inhopp kan förstöra leken.  De 

barn som redan har påbörjat en lek är ofta rädda att släppa in andra barn mitt i leken eftersom 

de ju inte vet hur det utomstående barnet tänker och om hon/han kan befinna sig i deras nivå 

(Ytterhus 2003, s 41- 46).  

 

Ytterhus ger exempel på hur ett barn kan gå in i ett pågående lek. Enligt honom kräver vissa 

lekar ett konstruktivt initiativ. Dessa lekar kräver att barnet måste förstå först vad som pågår i 

leken. Därefter kan barnet komma med ett passande konstruktivt initiativ i den pågående 

leken.  Forskaren Marie Bliding har gjort en undersökning om barns sociala samspel. Hennes 

undersökning konstaterar ungefär samma som Ytterhus undersökning. Blidings studier visar 

att om någon uppträder fel eller avvikande från normen finns det en risk för att bli exkluderad 

(Blidings 2004, s.169). Likaså beskriver William Corsaro i sin studie hur barnen använde sig 

av olika regler i olika sammanhang för att kunna ta sig in i en redan pågående aktivitet. Barn 

skyddar även sin lek genom att inte ge tillträde till andra barn. I barns lekar är barn inte 

egoistiska för att de nekar andra barn tillträde. De försöker bara skydda sin redan pågående 

lek och behålla den (Corsaro 2003, s. 64-65).  

 

Ytterhus beskriver att det är en viktig aspekt för pedagoger att känna till hur barns samspel 

fungerar. Detta för att kunna arbeta förebyggande mot exkludering (Ytterhuss 2003, s. 18-22). 
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7.5 Övrig litteratur 
 

Jag kommer att ta stöd av forskarens Ulf Fredrikssons och Karin Taubes syn på hur språk och 

kultur avgör barns utveckling. De beskriver hur pedagogers förhållningssätt har stor 

betydelse. Enligt Fredriksson och Taube har pedagogernas syn på språk och kulturer har en 

avgörande roll i barns utveckling. Pedagogernas viktiga uppdrag är att visa respekt för en 

annan människas kulturella och språkliga bakgrund. Lärarens uppgift är inte att bemöta och 

bedöma barnet utifrån den svenska kulturens normer (Ulf Fredriksson och Karin Taube 

genom Bjar & Liberg 2003, s. 167). 

 

Ladberg menar att ett gemensamt språk kännetecknar en tillhörighet i det samhälle man lever 

i och en tillhörighet till sitt ursprung. Om barn förnekar sitt språk och sitt ursprung tappar de 

samhörigheten med språket och kulturen och de kan därigenom få en falsk självbild. Om ett 

barns språk nedvärderas kan det hända att barnet känner att dess kultur inte heller är 

accepterat, vilket kan skapa problem för barnet när det gäller att känna sig hemma i sin kultur 

(Ladberg 2000, s.126-132). Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner trygghet i sin identitet samt får en grundläggande stabil identitet (lpfö 98 reviderad 

2010, s. 9 ). 
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8. Metod och material 

 

I denna del av uppsatsen redogörs för vilka metoder jag har använt mig av för att undersöka 

modersmålsträningen i förskolor. Vidare presenterar jag vilket mitt urval är och hur jag har 

genomfört undersökningen. Jag har hämtat mitt empiriska material med hjälp av en kvalitativ 

metod som bygger på intervjuer och observationer. Enligt filosofen Staffan Stukát utgår 

kvalitativa metoder från hur forskaren tolkar fenomen i omvärlden i sökandet efter mönster 

och innebörder (Stukát, 2011 s. 37).  

8.1 Urval och avgränsningar 
 

Jag har valt att lägga min undersökning till ett flerspråkigt område för att ta reda på hur 

modersmålsträningen är utformad och vilken betydelse modersmålet har enligt informanterna. 

Jag valde att utföra mina intervjuer och observationer på två olika förskolor för att få en 

spridning på undersökningen. Jag bestämde mig för att intervjua tre förskollärare och tre 

modersmålslärare så att undersökningens frågeställningar skulle kunna besvaras. Två av de 

förskollärarna jobbar på samma förskola medan den tredje förskolläraren jobbar på en annan 

förskola. Båda förskolorna ligger i stor Stockholm. Modersmålslärarna har en ambulerande 

arbetssituation och därför jobbar de på flera olika förskolor och skolor. De arbetar även på de 

undersökta förskolorna. Anledningen till att jag har valt att utföra min undersökning på två 

olika förskolor i samma kommun är för att kunna få en chans att fördjupa mig i hur 

modersmålsträningen ser ut i olika förskolor. Att undersöka två förskolor kan ge en realistisk, 

ärlig och rättvis skildring av verkligheten. Anledningen till att intervjua två olika målgrupper 

är att jag vill få ett brett perspektiv som kan ge mig en så tydlig beskrivning av verkligheten 

som möjligt. Enligt Dalen är det en lämplig metod att använda flera informantgrupper inom 

ett ämnesområde. Detta kan vara lönsamt för att få en uppfattning om hur de olika grupperna 

upplever en och samma situation. Detta ger en större mångfald och en mer nyanserad bild av 

ämnesområden (Dalen 2007, s. 60).  

8.2 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Den kvalitativa metoden är det optimala sättet att använda i denna studie eftersom syftet är att 

undersöka modersmålsträning i förskolor.  Min avsikt med kvalitativa intervjuer är att få fram 

intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. Med hjälp av detta sätt anser jag mig kunna få 

fram den information som är mest lämplig för min undersökning.  
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Den kvalitativa intervjun som jag har gjort är mer djupgående till sin karaktär och gav mig 

möjlighet att få reda på respondenternas egna upplevelser och tankar av fenomenet.  Enligt 

Kullberg innebär en djupintervju att man genomför en intervju på ett strukturerat sätt. Man kan 

spela in och transkribera djupintervjun och därefter använda detta som material till analysen. Jag 

har transkriberat alla sex intervjuerna. Avsikten med en djupintervju är att tolka och uppfatta 

informanternas egna tankar och synpunkter på ett ingående och fördjupat sätt. Informanternas 

tolkning och uppfattning baseras på deras livssituationer (Kullberg 2004, s. 121). Detta 

överensstämmer med min avsikt som är att belysa informanternas tankar utifrån det syfte och de 

frågeställningar jag har. Jag har använt mig av en intervjuguide för varje målgrupp. Denna 

intervjuguide gjordes utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Intervjuguiden är anpassad efter 

centrala teman och centrala begrepp i min uppsats. Informanternas svar har stort värde för min 

undersökning. Monika Dalen beskriver att man ska inleda med frågor som kan ge informanterna en 

avslappnad känsla och efterhand ska man fokusera alltmer på de mest centrala temana och 

begreppen. I slutet ska det handla om generella frågor igen (Dalen 2007, s.31).  

8.3 Kvalitatia observationer 

 

Enligt Larsen är observationer den vanligaste och mest användbara metoden som används inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Genom observationer undersöker man fenomenet i sitt 

naturliga och sociala sammanhang. Hon beskriver vidare icke deltagande observation. Den icke 

deltagande observationen innebär att man som forskaren håller sig i bakgrunden och inte 

interagerar med dem som man observerar. Under observationen skriver forskaren 

minnesanteckningar. Minnesanteckningarna hjälpar forskaren att komplettera det övriga 

materialet som har insamlats för studien. Det är även väldigt viktigt att forskarens närvaro 

under observationstiden inte påverkar dem man observerar (Larsen 2009, s. 89-92). 

 

Jag har gjort fyra observationer. Dessa fyra observationstillfällen har kompletterat mitt 

empiriska material. Tanken med observationerna är att upptäcka beteenden och händelser i 

naturliga situationer som jag inte får enbart genom intervjuna. Min roll i denna studie är som 

icke deltagande observatör, vilket innebär att jag satt vid sidan om och iakttog. Jag har använt 

mig av en observationsguide som beskriver de fenomen som jag kommer att fokusera på under 

själva observationen. Under observationens gång har observationsguiden fungerat som en 

vägledning.  
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8.4 Genomförande 

 

Jag ringde två rektorer på två förskolor och frågade om jag kunde få möjlighet att intervjua 

förskollärare i deras förskola.  Båda rektorerna gav mig sina medgivanden och 

rekommenderade vilka förskollärare jag skulle ringa. Jag kontaktade förskollärarna och tre av 

dem kunde ta emot mig och ge mig tid till en intervju. När jag träffade dem gav jag dem en kort 

presentation av mitt syfte i undersökningen och informerade dem om deras rättigheter som 

deltagare i undersökningen. Förskollärarna visade ett positivt intresse för min undersökning. 

Dessa tre förskollärare gav mig kontaktnummer till modersmållärarna som kommer till deras 

förskolor. Jag kontaktade dessa modersmållärare och jag fick deras medgivanden. Jag har 

spelat in alla dessa sex intervjuer. Innan jag utförde intervjuerna frågade jag om 

respondenternas samtycke till att spela in deras samtal. Jag har sedan transkriberat dessa 

intervjuer.  Enligt Larsen finns det både fördelar och nackdelar med denna inspelningsmetod. 

Han menar att man måste tänka efter noga om det finns tid och kapacitet för att transkribera ner 

det insamlade intervjumaterialet och det måste skrivas ner noga ord för ord (Larsen 2009, s. 

98). Varje samtal med förskollärarna och modersmålslärarna pågick i ungefär 45 minuter. När 

det gäller observationerna har jag observerat och antecknat under tiden.  

8.5 Forskningsetiska principer 
 

Staffan Stukat understryker vikten av de fyra allmänna forskningsetiska principerna inom 

samhällsvetenskaplig forskning som bör uppfyllas för att uppfylla kraven för validitet och 

reliabilitet (Stukát 2005, s. 130-133).  

 

Det första är informationskravet, vilket innebär att respondenten vid den första kontakten ska 

informeras om undersökningens syfte och hur undersökningen ska genomföras.  Deltagandet 

ska vara frivilligt och informanterna har rätt till att avbryta sitt deltagande (Stukát2005, s. 

131). Intervjupersonerna i min undersökning informerades vid den första kontakten om syftet 

med min studie.  

 

Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att intervjuaren och informanten och övriga 

inblandade i det här fallet föräldrarna bör komma överens om följande punktar. Stukát 

beskriver att deltagaren måste ge sitt samtycke till att delta i studien och kan bestämma över 

sin medverkan och sina villkor. Intervjun ska inte dra in privata ärenden eller etiska frågor 
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som kan vara känsliga för informanten (Stukát2005, s. 131). När det gäller observationer har 

jag tagit föräldrarnas samtycke. Jag har med hjälp av ett brev till föräldrarna förklarat vad 

syftet med min undersökning är. Jag har även förklarat att jag kommer att observera deras 

barn under fyra observationstillfällen. Dessa observationstillfällen ska ske före, under och 

efter modersmålsträningen.  

  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla berörda personer ska 

informeras om att deras deltagande ska behandlas anonymt. Alla dessa uppgifter ska även 

förvaras så att de inte blir identifierade och även så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Stukát 2005, s. 131-132). Jag försäkrade mina informanter om att det endast är min 

handledare och examinator som kommer att få tillgång till det insamlade materialet och detta 

material kommer endast att användas för den här undersökningens syfte. För att skydda 

respondentens personuppgifter har jag använt fingerade namn på modersmålslärarna och 

förskollärarna i min studie. Jag har studerat de lokala styrdokumenten på förskolorna för att få 

förståelse hur modersmålsarbetet på förskolorna är upplagda. Varje förskola har en egen 

verksamhetsplan och dessa är offentliga handlingar. På grund av konfidentialitetskravet har 

jag dock valt att inte skriva den fullständiga addressen till verksamhetsplanen under det 

avsnitt där den behandlas. 

 

Det sista är nyttjandekravet, vilket innebär att allt insamlat material inte ska användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utan endast får användas för 

forskningsändamål (Stukát 2005, s. 132). 

8. 6 Reliabilitet  
 

Begreppet reliabilitet innebär enligt Larsen en kvalitativ studie som visar på studiens exakthet 

och precision samt hur tillförlitlig och noggrann undersökningen är. Hon menar att forskaren 

bearbetar den insamlade data och materialet noggrant för att säkerställa reliabiliteten.  

Forskaren ska lägga stor vikt vid att särskilja intervjuerna med informanterna. När det gäller 

kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att säkerställa en hög reliabilitet då 

observationer kan tolkas olika beroende på vad forskaren uppmärksammar. Det finns även en 

stor risk enligt Larsen att informanten kan bli påverkad av situationen eller intervjuaren som i 

sin tur kan påverka informantens svar (Larsen 2009, s.81). Jag försökte vara objektiv när jag 

samlade in mitt empiriska material. För att undvika missförstånd har jag även varit mycket 
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försiktig med att se till att informationen från varje informants hanteras noga med exakthet. 

Min avsikt med denna studie har varit att tolka och förstå informanternas erfarenheter. Min 

avsikt har även varit att besvara syfte och frågeställningar utifrån de resultat som jag har fått 

fram därför anser jag att undersökningens tillförlitighet är korrekt.  

8.7 Validitet 
 

En studies validitet bygger på att det insamlade materialet är relevant eller giltig för 

uppsatsens frågeställningar och syftet. Om forskaren anser att det finns andra detaljer under 

arbetets gång som är viktiga och att det överensstämmer med frågeställningarna då kan man 

ändra sin frågeställning. Det gäller att vara flexibel så att det går att förändra frågor i 

efterhand, då får studien högre validitet (Larsen 2009, s. 80 – 81). Jag har enbart använt det 

material som är relevant för att besvara mitt syfte och frågeställningar i denna studie.  

8.8 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Jag har använt en kvalitativ innehållsanalys in min studie. Larsen beskriver att en kvalitativ 

innehållsanalys har för avsikt att samla datamaterial som kan identifiera specifika mönster, 

samband samt gemensamma drag eller skillnader. Dessa insamlade information graderas 

därefter under teman. Sedan granskas materialet genom att jämföra informanternas svar med 

varandra så att kan upptäcka och urskilja mönster och processer som är viktiga för studien. 

Sedan utvärderas dessa processer och mönster mot befintlig forskning och teorier och blir till 

slut ny meningsfull kunskap (Larsen 2009, s. 102). Jag har för avsikt att presentera resultatet i 

samband med min innehållsanalys utifrån de teman som jag tar upp i de transkriberingar av de 

intervjuer jag genomfört för att kunna uppnå syftet med arbetet. 

8.9 Informantbeskrivning 
 

Nedan ges en kort beskrivning av informanterna som jag har intervjuat och observerat under 

underskökningens gång. Informanterna är anonyma men för att förtydliga deras synpunkter 

benämner jag förskollärarna för Nina, Malin och Petra och modersmålslärarna för Rabia, Shima 

och Shabo. Sedan följer deras yrkesbenämning, utbildning och erfarenhet av yrket. Anledning till 

att ta med denna information är att ge läsaren en bred bild av personerna. Jag anser att denna 

information är även relevant för tolkning av analysen. 
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Nina 

Nina är förskollärare på en av de undersökta förskolorna där jag har utfört mina fältstudier. Hon 

har förskollärarutbildning och tog sin examen som förskollärare år 1995. Hon har arbetat som 

förskollärare sedan år 1996 på olika förskolor.  

Malin 

Malin är utbildad grundskollärare mot senare år men är anställd som förskollärare i en av de 

undersökta förskolorna. Hon tog sin examen år 2000 och arbetade på grundskolan 3 år fram till år 

2003. Hon ville arbeta med små barn därför började hon jobba på förskolan år 2004 och hon har nu 

8 års erfarenhet som förskollärare. 

Petra 

Petra är förskollärare och hon har fem års yrkeserfarenhet. Hon har förskollärarutbildning och 

tog sin examen år 2007. Petra har även läst enstaka kurser till exempel metodik och didaktik 

på lärarhögskolan. 

Shima 

Shima är modersmålslärare. Hon jobbar som modersmålslärare på två skolor och fem förskolor för 

att få ihop en heltidstjänst. Shima har  en almän högskoleutbildning från sitt hemlnd. Hon fick 

tillgodoräkna sig sin högskoleutbildning och har fått högskolebehörighet utfärdat av 

Högskoleverket. Hon har läst ”Svenska som andra språk B” på komvux. Shima har varken ett 

lärarbehörighet från Sverige eller sitt hemland. Hon har arbetat som modersmålslärare i närmare 

femton år. 

Shabo 

Shabo är modersmålslärare. Hon har en heltidstjänst fördelat på förskolor och på skolor. Hon 

jobbar 50 % på skolor och 50 % på förskolor.  Hon har en högskoleutbildning på sitt eget språk och   

i likhet med Shima har Shabo kunnat tillgodoräkna sig sin högskoleutbildning och hon har fått 

högskolebehörighet utfärdat av Högskoleverket. Shabo har läst”Svenska som andra språk B” på 

komvux.  Inte heller Shabo har lärarbehörighet eller pedagogogik utbildning från Sverige eller från 

i sitt hemland. Hon har tio års erfarenhet av yrket som modersmålslärare. 

Rabia 

Rabia är modersmålslärare och arbetar på tio förskolor för att få ihop en heltidstjänst. Hon 

fick tillgodoräka sig sin högskoleutbildning men har ingen lärarbehörighet. Rabia har även 

fem åriga erfarenheter av yrket som modersmålslärare. I likhet med Shima och Shabo har 

Rabia också läst ”Svenska som andra språk B” på kombux. 



21 
 

9.  Resultatredovisning och Analys 

 

I detta avsnitt presenterar jag de genomförda intervjuerna som är baserade på tre förskollärare 

och tre modersmålslärare. Denna studie bygger även på fyra observationstillfällen där jag med 

hjälp av en observationsguide har insamlat relevant information till denna studie. Här kommer 

jag att sammanställa informanternas åsikter och upplevelser. Jag kommer att använda olika 

teman som rubriker. Jag kommer även att analysera mitt empiriska material och koppla 

resultatet till tidigare forskning i detta kapitel. Jag kommer att använda citat från 

respondenterna. En grundläggande text i all pedagogisk verksamhet är läroplanen. Jag 

kommer att använda mig av den aktuella versionen Lpfö 98, reviderad 2010, i min analys. 

9.1 Modersmålets betydelse i barns utveckling 
 

När det gäller frågan om varför modersmålsträningen är viktig var de tre intervjuade 

förskollärarna eniga om att modersmålsträningen i förskolan är väldigt viktig och har stor 

betydelse för barns allsidiga utveckling. Förskolläraren Malin säger att ett utvecklat 

modersmål skapar förutsättningar för att lära sig svenska då barn har en stor förståelse för ett 

språks uppbyggnad. Om ett barn inte har ett rikt ordförråd på sitt modersmål så får barnet 

också ett fattigare språk i svenska. Förskolläraren Nina anser även att förstaspråket underlättar 

och ökar förståelsen av olika företeelser.  Hon berättar vidare att i förskolan finns ett barn som 

kom till Sverige vid fem års ålder. Han hade jättebra modersmål därför har han lärt sig 

svenska väldigt fort. Förskolläraren Nina väljer att förklara det så här:   

 

Om man jämför detta barn med barnen som hade gått här sen de var ett år och nu är lika 

gamla som pojken. Man ser att de är jämbördigare i svenska. Har man förståelse och kan 

uttrycka sig bra i sitt modersmål så kan man liksom på något sätt har man lättare att 

översätta det till svenska språk och lära sig svenska bättre. 

 

Förskollärarna Ninas och Malins åsikter stämmer väl överens med vad Hyltenstam & 

Tuomela (1996, s. 40) och Monika Axelsson (2003 s, 127) anser. Hyltenstam och Tuomela 

(1996) skriver att andraspråksinläraren kan dra nytta av begreppsförrådet i sitt första språk 

och de nya språkliga benämningarna kan inläraren enklare sätta ord på i sitt andraspråk då de 

redan är bekanta begrepp. Även forskaren Monika Axelsson bekräftar detta i Bjars & Libergs 

(2003) bok genom att säga att andraspråkinläraren har en generell kunskap om hur språk 

fungerar. De har mer kognitiv mogenhet och metaspråklig medvetenhet (Axelsson genom 
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Bjar & Liberg 2003, s 127). Man ser att även dessa informanter har en övertygelse om 

modersmålets och svenskans ömsesidiga påverkan, som forskningen har påvisat. 

 

När barnen kan använda svenska ord och begrepp i olika sammanhang betyder det att en 

språkutveckling sker i förstaspråket, anser förskolläraren Malin. Modersmålslärare Shabo och 

Shima anser även att modersmålet har en avgörande roll och det gör skillnad i barns 

språkutveckling. Shabo anser att barnen känner sig säkra både i svenskan och i modersmålet 

genom modersmålsträningen. Hon hade ett barn som varken pratade på svenska eller sitt 

modersmål. Barnet vågade sedan prata på modersmålet och även på svenska. Hon har blivit 

lite mer självständig efter att hon fick modersmålträning på förskolan, vilket stämmer med 

vad som Hyltenstam & Tuomela (1996 s, 40) påstår. Forskarna hävdar att om första språket 

upphör, stannar även utvecklingen av i ett andraspråk och det tar längre tid att komma igång 

med det nya språket eftersom barn då inte har tillräckligt bra begreppsredskap för att 

kommunicera och tänka i det första språket. Utifrån tidigare forskningsresultat kan det tänkas 

att det är gynnsamt för tvåspråkiga barn att satsa och utveckla båda språken parallellt. 

Informanternas åsikter ger en tydlig förståelse av att alla förskollärarna och 

modersmålsläraren Shabo är väl medveten om modersmålets betydelse för språkutvecklingen.  

 

Undersökningsresultaten i Skolverkets rapport Flera språk flera möjligheter visar att en del 

modersmålslärare saknar en adekvat utbildning och kunskap om läroplanen. Det behövs 

kompetensutveckling hos modersmålslärarna för att de ska kunna förmedla modersmålstödets 

betydelse för individ och samhälle (Skolverket 2002, s.19). I min undersökning har 

modersmålsläraren Rabia lite svårt att lyfta fram vilka effekter modersmålsträning har för 

barnen. Detta indikerar att Rabia inte är medveten om samstämmiga forskningsresultat som 

visar att hon behöver en kompetensutveckling om modersmålets centrala roll för barnets 

kognitiva utveckling, identitets och språkutveckling på resan mot en simultan tvåspråkighet. 

Här ser man att förutom modersmålsläraren Rabia är de andra informanterna väl medvetna om 

att modersmålsträning i förskolan skapar goda förutsättningar för en positiv språkutveckling i 

svenska.   

 

Under ett observationstillfälle observerade jag modersmålsläraren Shabo när hon jobbade på 

en avdelning med ett barn. Hon var hela tiden nära barnet och pratade med barnet under hela 

träningstillfället på modersmålet men barnet svarade för det mesta på svenska. Det framstår 

att barnet begriper allt det som Shabo säger men inte ville prata på modersmålet. Shabo 
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korrigerade inte barnet utan repeterade på modersmålet det som barnet sa. Här inser man att 

modersmålsläraren försökte utveckla barnets vokabulär vilket forskningen påvisar att den 

absolut viktigaste faktorn för barns kognitiva utveckling är ett väl utvecklat modersmål. 

Axelsson hävdar att ju bättre barns kognitiva utveckling är utvecklad på modersmålet desto 

lättare gör barn också framgång i andraspråket. Det är från modersmålet som det överförs 

språkstrukturer och kognitiva processer till andraspråket (Axelsson 2001, s.19). Här ser man 

att modersmålsläraren skapar goda förutsättningar för barnen som är otillförlitliga och blyga 

att tala sitt språk.  

 

När det gäller frågan om identitetsutveckling betonar alla tre förskollärarna vikten av 

modersmålsstöd för barns identitet och självkänsla. Förskolläraren Petra anser att 

modersmålsstödet förstärker barns identitet. Hon säger vidare: 

 

Några barn tyckte inte om att tala sitt språk i förskolan. De kände sig kanske osäkra eller 

skämdes. Vi berättade för barnen att det inte är fel att prata ett annat språk. Det är alltid 

bra att kunna flera språk. När dessa barn fick modersmålsträning då blev det vanligt för 

de att använda sitt språk här i avdelningen. De kände sig att det är vanligt att prata annat 

språk än svenska. Man ser ju det förstärker deras identitet. 

  

 Enligt Axelsson (1999, s. 32) känner barn sig mest rotade i sin kultur när de upplever en 

positiv upplevelse av gemenskap. I min undersökning tydliggör förskollärarna för barnen att 

det är viktigt att kunna tala sitt eget språk. Utifrån Petras version kan man här tolka att 

modersmålet förstärker dessa barns tillhörighet i sin egen kultur och även i den svenska 

kulturen. Förskollärarnas påstående kan uppfattas som att modersmålsstöd är det viktiga stöd 

som förskolan erbjuder. Enligt de intervjuade pedagogerna verkas det som att dessa förskolor 

ständigt arbetar och tydligtgör att alla språk och kulturella tillhörigheter har samma värde. Här 

ser man att förskolans uppmuntran av modersmålet skulle kunna ge barnen en känsla av att 

deras kultur inte är separerad från den svenska kulturen. Detta förstärker dessa barns dubbla 

kulturella identitet och de kan känna att modersmålet är en naturlig del av deras liv. I 

läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner trygghet i sin identitet samt får en grundläggande stabil identitet (lpfö 98 reviderad 

2010, s. 9 ). Förskollärarnas uppmuntran när det gäller modersmål bidrar till att barnen känner 

en grundläggande trygghet i sina identiteter och detta är även något som är läroplanens mål. 

Här kan en tolkning göras utifrån tidigare forskning och även utifrån informanternas 
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erfarenheter att det är oerhört viktigt att förskollärarna bekräftar barns identitet så att barnen 

får en riktig självbild och blir stolta över sina kulturer och identiteter.  

 

Under mina observationstillfällen fick jag uppenbarat för mig att dessa förskollärare ständigt 

stödjer och uppmuntrar barnen att använda modersmålet i förskolan och att vara stolta över 

sina kulturer. Utifrån mina ovservationer kan man här tolka att att barnen på denna förskola 

inte löper risk för att få negativa effekter i identiteten, något som Ladberg (2002) hävdar. 

Ladberg hävdar att när barnen döljer sitt språk och ursprung kan de få falsk självbild och 

negativa effekter i identiteten (Ladberg 2000 s.126-132). Orden från Ladberg (2002) ger en 

förståelse för att det är viktigt att flerspråkiga barn tidigt får tillgång till modersmålstöd i 

förskolan för att utveckla sitt språk och att stärka sin identitet. Modersmålsstödet är ett sådant 

verktyg som strävar efter att skapa motivation hos barn att lära sig det egna språket, hålla 

kontakten med det egna kulturarvet och behålla sin identitet. 

 

Förskolläraren Petra berättar vidare att barnen i förskolan har blivit mer medvetna om att de 

har olika språk men deras gemensamma språk är svenska. Yetterhus hävdar att samhörigheten 

med kamrater får en oerhörd betydelse i barns identitetsbildning vilket i sin tur leder till att 

barnen blir mer toleranta och medvetna om att de är olika, kan olika saker och har olika behov 

(Ytterhuss 2003, s. 18-22).  

9.2 Stöd och samarbete 

 

Modersmålsläraren Shima upplever att samarbetet mellan henne och förskollärarna fungerar 

bättre nu än förut. Deras utbyte av information äger oftast rum men det blir ibland svårt på 

grund av tidsbrist. Samarbetet fungerar bättre när hon bara har ett barn och hon stannar kvar 

med barnet på avdelningen. Då får hon och förskolepedagogerna tid för att samtala med 

varandra. Om det är många barn i en språkgrupp samlar hon oftast ihop barnen från olika 

avdelningar i en avdelning. Då blir det svårt att prata med förskollärarna. Hon berättar vidare 

att avsätter modersmålsläraren och förskolläraren tid till att prata och samarbeta riskerar tiden 

för modersmålsstådet med barnet att minska. Barnen får ännu mindre tid än de redan har. 

Därför tycker hon att samarbetet med förskollärarna blir svårt ibland eftersom de bara har en 

timme på sig att arbeta med barnen. Enligt henne är ansvaret för samarbetet delat mellan 

modersmålslärarna och förskolepedagogerna. Modersmålsläraren har ett ansvar att ta reda på 

vad barnen håller på med i sin vanliga verksamhet och samtidigt har de befintliga 
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pedagogerna runt barnen ett ansvar att informera om vilka teman barnen jobbar med just då. 

Till exempel om barnen arbetar med vatten, har de stött på olika begrepp som varm, kallt, is 

och vågor. De begreppen återkommer hela tiden i projektet. Ofta får modersmålslärarna 

information om projektet från förskolepedagogerna. Barnen får ta reda på begrepp på sitt 

modersmål. Här finner jag åter kopplingen mellan det som i undersökning Tre decenniers 

modersmålsstöd (2002) visar att utvecklingen och lärandet hänger samman och därför bör 

förskolan arbeta med modersmålet på alla plan och i alla sammanhang. Språklig utveckling 

sker i det sociala samspelet mellan barn och barn, barn och vuxna och även i alla möjliga 

olika sammanhang. Den språkliga utvecklingen kan inte främjas isolerad utan den hänger 

samman med barnets allsidiga utveckling  till exempel den sociala, känslomässiga och 

tankemässiga utveckling (Skolverket 2002, s. 19 ). Det är i regel vanligt med ett tematiskt 

arbetssätt i förskolorna. Här ser man att modersmålslärarna och förskolans övriga verksamhet 

arbetar utifrån ett gemensamt tema. Här ser man även att när modersmålslärarna hämtar barn 

från olika avdelningar och jobbar på en avdelning har man inte samma möjlighet till 

samarbete, som jag har förklarat ovan. 

 

Förskolläraren Nina menar att det inte är säkert att det är bra för barnen bara för att det 

kommer modersmålslärare. Det handlar mycket om hur förskolepedagoger och 

modersmålslärare samarbetar på avdelningarna. Hon upplever att en del modersmålslärare är 

intresserade av att ha ett samarbete medan andra är mindre intresserade. Många 

modersmålslärare kommer och tar barnen till ett annat rum och jobbar där med alfabetet och 

siffror. Modersmålslärarna tar inte upp med barnen vad barnen har gjort i sin ordinarie 

verksamhet. Hon säger vidare att här i Sverige lär sig barn genom lek i förskolan. Men andra 

länder börjar man med att skriva och lära sig alfabetet och siffror ganska tidigt. På förskolan 

försöker man förklara för modersmålslärarna att modersmålsträningen är ett stöd i förskolan. 

Det ska inte vara någon undervisning i förskolan. Undervisning ska de få när de kommer till 

skolan. Undersökningsresultaten i Skolverkets rapport Flera språk flera möjligheter har 

påvisat att en del modersmålslärare saknar kunskap om läroplanen och har en bristande 

pedagogisk kompetens för den profession de utövar (Skolverket 2002, s.19 ). De tre 

intervjuade modersmålslärarna i min undersökning saknade en lärarutbildning från Sverige.   

 

Modersmålslärare Rabia talar också om att samarbetet mellan henne och andra förskollärare 

fungerar bra, dock anser hon att hennes ambulerande arbetssituationer försvårar samarbetet. 

Hon jobbar på tio förskolor vilket innebär att mycket tid går åt till resandet. Om hon avsätter 
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tid till att prata med förskollärarna varje gång får hon mycket mindre tid med barnen. Detta 

stämmer väl med Fia Anderssons undersökningsresultat som har visat att modersmålslärarnas 

ambulerande arbetssituationer, som kräver att de reser runt till en rad förskolor och skolor, 

begränsar möjligheten till vardagligkommunikation mellan modersmålslärarna och andra 

förskollärarna (Andersson 2007, s. 187).  

 

Modersmålsläraren Rabia tydliggör att deras uppdrag inte enbart gäller att lära ut språk och att 

dela den gemensamma kulturen med barnen.  Modersmålslärarna hjälper förskolepedagogerna 

att förstå barnen bättre. Eftersom barnen har bakgrund i annan kultur. Modersmålsläraren 

Rabia uttrycker så: 

 

Ibland förskolepedagoger gör felaktiga tolkningar av barns beteende. Men jag har 

förklarat till henne att barnets beteende var knuten till barnets traditioner. Det är vanligt 

att detta kanske ni svenskar inte känner till. Svenskarna tycker att man ska titta på 

ögonen och prata, men i vissa traditioner det är det värsta som barn gör. 

 

Det som modersmålsläraren Rabia säger speglar det som forskaren Fia Andersson beskriver. 

Enligt Andersson ska modersmålsläraren kunna vara en brobyggare mellan hemmet och 

svenska skolans språk och kultur. Dels kan de medverka till att barnen formar en identitet som 

flerspråkiga och tillhörande flera kulturer.  Dels kan modersmålslärare även bidra med 

värdefull kunskap för andra pedagoger till exempel kunskap om traditioner, vanor och olika 

fördomar som kan finnas i respektive kulturer. Det kan få en viktig betydelse i mötet mellan 

pedagoger och barn i olika pedagogiska situationer i förskolan (Andersson 2007, s. 117). 

Shabo beskriver att modersmålslärarna fungerar som både språkliga och kulturella förebilder. 

Modersmålsläraren har liknande traditioner som barnen. Därför kan de skapa en förståelse för 

barnens bakgrund som en svensk lärare inte kan. I läroplanen står det att ”förskolan ska ta 

hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som 

grund försöker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att 

utveckla tillit och självförtroende (lpfö 98 reviderad 2010, s. 6). Att samarbete är viktigt ses 

som en självklarhet. Att bemöta och bedöma barnet utifrån den svenska kulturnormen kan 

anses strida mot läroplanen. Enligt Fredriksson och Taube är pedagogernas viktiga uppdrag 

att visa respekt för en annan människas kulturella bakgrund och traditioner (Ulf  Fredriksson 

& Karin Taube genom Bjar & Libers 2003, s. 167). Även Monica Axelsson håller med om 

detta och säger att lärarens bakgrund kan påverka förmågan att se barns olika beteenden som 
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avvikande i verksamheten. Axelsson menar att det är viktigt att pedagogerna visar en positiv 

inställning till barnens modersmål och kultur eftersom det betyder mycket för barns 

självkänsla och identitet (Monica Axelsson 1999, s. 31).  Att göra en felaktig tolkning går 

även emot vad forskarna Ulf Fredriksson, Karin Taube och Monica Axelsson säger. 

  

De tre modersmålslärarna berättar att de får låna saker till exempel pennor, saxar, och lim, allt 

som de behöver från förskolor. De har tillgång till allt material på förskolan. De har även 

mjölighet att låna dator och kamera från förskolan. Tidigare var det så att de fick bära allt 

detta med sig. Modersmålslärarna i min undersökning betonar att deras position har blivit 

mycket bättre med tiden och de upplever att de idag blir mycket bättre behandlade på 

förskolorna än tidigare. De känner även idag att deras yrkesstatus har ökat med tiden. Shabo 

och Shima berättar att anledningen till detta kan bero på att förskolor idag är mer 

uppmärksamma på varför modersmålsträning är betydelsefull hos tvåspråkiga barn. 

Modersmålslärarnas uttalande om att de blir mycket bättre bemötta idag stämmer inte överens 

med de modersmålslärarna säger i Flera språk fler möjligheter (Skolverket 2002, s. 56) som 

är en Skolverkets undersökningsrapport. I Skolverkets undersökning tycker 

modersmålslärarna att modersmålet har låg status och att de inte blir bemötta med samma 

respekt i sin yrkesutövning som övriga lärarkategorier möter. Deras svenska kolleger saknar 

kunskaper om flerspråkiga barns språkutveckling och om modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen. Modersmålslärarna i min undersökning känner sig idag att de får ett 

bättre bemötande i förskolans verksamhet. Anledningen till detta kan det bero på att 

Skolverkets undersökning vänder sig till de modersmålslärare som arbetar enbart inom 

skolans verksamhet. Undersökningen i min uppsats visar även att alla tre förskollärarna har 

kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och om modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen vilket inte stämmer med skolverkets undersökning.   

 

Förskolläraren Malin berättar att de har haft utvärdering tillsammans med modersmålslärarna. 

Deras chef har samlat ihop modersmålslärarna och de hade utvärdering tillsammans. 

Förskolans pedagoger fick utvärdera för och nackdelar om deras samarbete till exempel vad 

som har fungerat bra och mindre bra. Vad som behöver utvecklas och vad som inte fungerar. 

Modersmålslärarna har gjort också det samma. Likaså berättar de tre modersmålslärarna att de 

för en diskussion på kommunnivå om hur man kan utveckla modersmålet så att det ska bli 

bra. De träffar kontinuerligt en pedagogisk utvecklare i kommunen. Där får de veta lite om 

hur förskolan arbetar, läroplanen och om dokumentationen.  
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Förskolläraren Nina säger att de har reflektionsgrupp på förskolan. I reflektiongrupperna fick 

modersmålslärarna vara med och de har tagit del av diskussionen i pedagogiska frågor. Det 

har varit jätteintressant, tycker hon. Där kom modersmålslärarna med sina synpunkter. Det 

blev ungefär var tredje vecka. De hade reflektion hela hösten och våren. Den här höstterminen 

har de inte haft sådana gruppreflektioner ännu men hon hoppas på att det kommer att ske igen 

i januari år 2013. Nina tycker att sådana reflektioner skapar en förståelse för hur 

modersmålslärarnas situation ser ut och modersmålslärarna får även en förståelse för 

förskolepedagogernas situation. Sådana reflektioner sker för närvarande med förskolechefen. 

Ludvigsson beskriver att ledarskap är något som utan tvivel verksamhetsledarna och lärarna 

formar tillsammans. Han hävdar att dagens pedagogiska inriktningar kräver ett ömsesidigt 

samarbete från både sidor och det behövs ständigt en pågående dialog.  Den pågående 

dialogen skapar en positiv effekt när det gäller en god förståelse för hela verksamheten 

(Ludvigsson 2009, s. 19-20). En ömsesidig förståelse som förskolläraren Nina hävdar  gynnar 

verksamhetens utveckling precis som Ludvigsson belyser i sin undersökning. Förskolläraren 

Ninas beskrivning kan tolkas som att både förskollärarna och modersmålslärarna är rätt så 

insatta i varandras arbetssituationer vilket kan se som positivt för ett gott samarbete mellan 

dem. Informanternas uttalande tyder på att det existerar ett optimalt samarbete mellan 

förskolechefen, förskollärarna och modersmålslärarna. Samspelet mellan dessa parter skapar 

förutsättningar för utbyte av erfarenheter. Detta samarbete kan även tolkas som att alla dessa 

aktörer har en positiv inställning till tvåspråkighet.  

9. 3 Modersmålstödets organisationsform  
 

När barnen går iväg med sina språkgrupper, under den utsatta tiden för modersmålsträning, 

frågade jag informanterna om det då uppstår någon problematik i barngruppen. Förskolläraren 

Malin berättar att hon inte ser något problem med det eftersom barnen är så vana vid att delas 

in i grupper även i den vanliga verksamheten. I den ordinarie förskoleverksamheten pratar 

man om att barnen behöver få vara i mindre grupper. Barnen ska delas in i grupper, några ska 

vara ute, några inne och några i stora hallen för att kunna fördjupa sig. Detta sker för att alla 

ska kunna få prata och det ska vara lugnt så att barnen ska kunna koncentrera sig och får 

arbetsro.  
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Enligt Malin säger förskolan samtidigt att modersmålsgruppen ska stanna kvar på 

avdelningen.  Det finns en regel i förskolan om en modersmålslärare har två barn med samma 

modersmål i hela förskolan som går på samma avdelning då stannar de i avdelningen. Några 

barn som talar samma språk behöver gå ifrån sina avdelningar till en annan avdelning för att 

bilda en grupp och få så mycket modersmålsträningstid som möjligt. Om modersmålslärarna 

använder sin tid mellan alla avdelningarna då blir det så lite tid, då försvinner meningen med 

modersmålsträningen. Standberg (2006) presenterar Vygotskijs teori som förespråkar 

betydelsen av att använda sig av språk. Enligt Vygotskij är språket ett socialt redskap som 

underlättar olika sociala interaktioner. Genom sociala interaktioner öppnar barn upp för nya 

möjligheter och tillägnar sig språk som ett redskap i sitt tänkande. Vygotskijs teori framhåller 

att människans tankar och idéer skapas i en social kontext och att detta inte är något 

individuellt (Vygotskijs 1978 genom Strandberg 2006, s. 48). Gibbons beskriver Vygotskijs 

syn på lärande och det Vygotskij kallar “den närmaste utvecklingszonen”. Den innebär att 

barns lärande ständigt utvecklas, vid olika moment, genom samspel med andra människor och 

omgivningen vilket är grunden till barns språkinlärning (Vygotskij 1978,1986 genom 

Gibbons 2010, s. 26-27). Då kan språkinlärningen som hjälper att bygga på och utveckla de 

språkkunskaper barnen redan har, ske effektivt(Vygotskijs 1978 genom Strandberg 2006, s. 

48). Detta kan tolkas som att genom modersmålsträning får barnen utveckla sitt modersmål 

med hjälp av stöd från modersmålslärare. Samspelet med kompisar som har samma språk har 

också en betydelse. Detta gör en inkludering inom språkgrupper. Malin hävdar att hon inte ser 

någon problematik med att barn får gå i väg. Detta kan tolkas som att en pedagogiskt 

medveten gruppindelning bör ske på förskolorna för att förverkliga verksamhetens 

pedagogiska avsikter. Malin önskar även att modersmållärarna stannar längre i varje förskola 

så att något barn inte behöver gå i väg till modersmålsverksamhet från andra aktiviteter. Om 

modersmålslärarnas får längre arbetspass så kan det skapa möjligheter till att barnen kan få 

sin modersmålsträning även i olika sammanhang.   

 

Modersmålslärare Rabia, Shabo och Shima berättar att de får ta med sig barn från flera 

avdelningar till en avdelning och vara där. Det kan ibland uppstå ett problem. Ett barn kan till 

exempel protestera och säga att hon/han inte vill vara där. Detta kan tolkas som Stensaasen 

och Sletta säger. Enligt Stensaasen och Sletta är barn sociala aktörer i barns samspel och 

barnen skapar aktivt meningsfulla situationer. Genom lek skapar barn meningsfulla situationer 

tillsammans med andra barn. Stensaasen och Sletta menar att omgivningen och barngruppen 
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hör samman och inte går att åtskilja. Allt samspel sker i ett sammanhang och alla aktörer är 

ömsesidigt beroende av varandra i olika lekaktivteter (Stensaasen & Sletta 2000, s.18 ff). 

 

Modersmålsläraren Shabo upplever sitt yrke väldigt tufft och uttrycker sig så här:  

 

 

Det är inte så lätt att vara modersmålslärare. Ibland barnen vill inte lämna sina kompisar 

och gå i väg. Vi kommer ut i en förskola har ett barn i en avdelning och ett i en annan 

avdelning och ett i den tredje avdelningen. Sedan samlar vi de i en avdelning och försöker 

vi under den här timmen göra någonting bra, är inte alltid så lätt. Det måste läggas mer tid. 

 

Detta citat talar tydligt för oss att modersmålsverksamhetens organisationsform leder till att 

barnen känner sig osäkra och ibland inte vill lämna sina kamrater. Modersmålsverksamhetens 

organisationsform skapar även en slags frustration hos henne. Shabo anser att det är omöjligt 

att hinna med något bra under en timme. Det måste läggas mer tid på modersmålsträning om 

man vill att en effekt överhuvudtaget ska ske. En situationsbeskrivning som denna kan direkt 

sättas i kontrast med forskaren Linda Pallas undersökning. Enligt Pall finns det ett behov av 

att utöka modersmålsträningens tidmässiga utrymme och att utveckla organisationsform (Palla 

2006, s. 27-29).  

 

Under intervjun med förskolläraren Petra framkommer hennes tankar gällande hur 

modersmålsverksamhetens organisationsform påverkar barngruppen. Hon anser även att det 

är en praktisk nödvändighet att pedagogisk gruppering sker i förskolan. Modersmålsträning är 

också en pedagogisk verksamhet. Modersmålslärarna jobbar också med sång, saga och färger 

precis som det står i läroplanen. Hon berättar vidare att det kan vara så att barnen är inne i en 

lek och helt plötsligt behöver de gå i väg och det är inte så lätt att komma in i en lek när de 

kommer tillbaka. Därför oroar sig barnen för att bli avvisade i leken när de kommer tillbaka 

från modersmålsträning. Då händer det att de inte vill avbryta leken och gå i väg utan de vill 

fortsätta med leken. Hon säger vidare, i detta fall behöver förskolepedagogerna se till att 

förbereda barnet och förmedla till barnet att snart kommer modersmålsläraren så att det inte 

ska bli något problem. Enligt Petra fungerar det oftast ganska bra att barn får tillträde till 

leken. Barnen kommer oftast in någonstans men det är lite olika beroende på vad för slags lek. 

Ibland ser man också att barnen hamnar utanför eller inte blir inkluderade i leken när de 

kommer tillbaka från modersmålsträningen. Enligt Petra försöker pedagoger i sådana 
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situationer prata och hjälpa det barnet att tillämpa olika lekstrategier så att barnet kan komma 

in i leken där barnet vill vara med. Enligt Tellgren använder barnen olika slags 

tillträdesstrategier i sitt sociala samspel. För att ta sig in i en redan pågående lek krävs det att 

barn hittar en strategi som fungerar vid just detta tillfälle. Barnen behöver ständigt hitta nya 

strategier för den nya leksituationen (Tellgren 2004, s.94). Petra säger att de hjälper barnet att 

komma med ett nytt och spännande försök som kan ge barnet tillträde till leken. Detta kan 

kopplas till en tllträdesstrategi som Ytterhus beskriver i sina studier. Ytterhus beskriver att 

barn kan använda ett konstruktivt initiativ för att få tillträde till lek. Vissa lekar kräver att 

barnet först måste förstå vad som pågår i leken.  Därefter kan barnet komma med ett passande 

konstruktivt initiativ i den pågående leken som kan ge barnet tillträde till leken (Ytterhus, 

2003 s.41). I min undersökning hävdar förskolepedagogerna att de hjälper barnen att hitta 

lekstrategier när de kommer tillbaka från modersmålsverksamhet vilket hjälpar barnen att 

komma in i leken och förhindrar konflikter. Förskollären Nina säger även att hon önskar att 

modersmålslärare får längre arbetspass så att de kommer till varje avdelning och stannar kvar 

med barnet/barnen i avdelningen.  

 

Enligt förskolläraren Nina händer det ibland att till exempel fyra barn håller på med sin lek 

och lekar jättebra och de vill inte ha en till kompis. Då måste man ju acceptera det också. Den 

leken är viktig också för de barnen som byggt upp den och de får fortsätta ett tag till. 

Förskolläraren Nina beskiver att det är en balansfråga. Det handlar om att hitta en balans 

mellan det barnen har rätt till och att se till att andra barn inte känner sig utanför. Ninas 

beskrivning om barn som inte vill ha fler kompisar i en pågående lek stämmer med vad 

forskaren Ytterhus beskriver. Forskaren Ytterhus beskriver att det är mycket vanligt att barn 

blir exkluderade eller inkluderade i leken. Ett utomstående barn har ibland svårt att förstå den 

pågående lekens dynamik och ett inhopp kan förstöra leken. De barn som redan har påbörjat 

en lek är ofta rädda att släppa in andra barn mitt i leken eftersom de ju inte vet hur det 

utomstående barnet tänker och om hon/han kan befinna sig på deras nivå (Ytterhus 2003, s 

41- 46).  

 

Likaså beskriver Corsaro att barn skyddar sin lek genom att inte ge andra barn tillträde. I 

barns lekar är de inte egoistiska för att de nekar andra barn tillträde. De försöker bara skydda 

sin redan pågående lek och behålla den (Corsaro 2003, s. 64-65). I detta fall måste 

pedagogerna hitta en annan lösning, enligt Nina. Nina säger vidare att pedagogerna måste ta 

hand om barnet som vill vara med i en pågående lek efter sin modersmålsträning. Detta för att 
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barnet inte ska känna sig utanför. I sådana situationer kan pedagogerna fånga upp barnets 

intresse genom att hitta någon annan lek eller pedagogerna kan leka tillsammans med barnet. 

Om barnen känner att de blir utanför på grund av sin modersmålsträning då får de fel 

uppfattningar om sin modersmålsträning. Ytterhus hävdar att om pedagoger har kunskaper om 

barns samspel i leken kan de ständigt hjälpa barn att hitta lösningar så att det inte uppstår 

konflikter mellan barn (Ytterhus 2003, s.22 ). 

 

Under mina observationstillfällen har jag sett att barn inte alltid får tillträde till leken efter att 

de har kommit tillbaka från modersmålsträning till sina kamrater på sin ordinarie avdelning. 

Men samtidigt har jag vittnat om hur förskollärarna och modersmålslärarna ständigt försökte 

hitta lösningar för att inget barn ska hamna utanför och det ska bli positivt, roligt, tryggt och 

lärorikt för alla barn.  

 

10. Slutsats och slutdiskussion 

 

I detta kapitel presenterar jag en slutsats där jag ger svar på undersökningens syfte och 

frågeställningar. I detta kapitel kommer jag även att diskutera undersökningens analys och 

resultat. I detta avsnitt presenterar jag även mina egna tankar och reflektioner. 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på de intervjuade modersmålslärarnas och förskollärarnas 

uppfattningar om modersmålsträningens betydelse i barns utveckling. Jag har kommit fram 

till att informanterna har en positiv inställning till modersmålsstödet och dessa förskollärare är 

väl medvetna om att modersmålsträningen stärker barns språk- och identitetsutveckling. 

Förutom modersmålsläraren Rabia, har de andra informanterna kunskap om att barn som har 

god behärskning av sitt modersmål lättare behärskar svenska språket. Detta har Tuomelas 

(1996) och Monika Axelssons (2003) forskning påvisat. Jag har med denna undersökning fått 

en ökad förståelse för varför de undersökta förskolorna aktivt stödjer och uppmuntrar barn så 

att barnens modersmål ska utvecklas. Forskarna Ulf Fredriksson och Karin Taube belyser i sin 

artikel att pedagogers förhållningssätt har stor betydelse. Enligt Ulf Fredriksson & Karin 

Taube är lärarens uppgift inte att bemöta och bedöma barnet utifrån den svenska kulturens 

normer (Ulf Fredriksson & Karin Taube genom Bjar & Libers 2003). I min undersökning 
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hävdar modersmålsläraren Rabia att förskolepedagoger ibland gör felaktiga tolkningar av 

barns beteende. Enligt Rabia har pedagoger ibland svårt att förstå en annan kultur. Enligt 

tidigare forskning är det oerhört viktigt att pedagogerna ska ha ett öppet förhållningssätt.  

 

För att återkoppla till mina frågeställningar och syftet med undersökningen, visar de berörda 

förskolorna att modersmålsträningens organisationsform ibland skapar problem i 

barngruppen. Barnen får inte alltid tillträde till en pågående lek när de kommer tillbaka från 

modersmålsverksamheten eller så vill inte barnen lämna sina kamrater när de ska i väg. 

Samtliga informanter i min undersökning hävdar även att den nuvarande 

modersmålsverksamhetens organisationsform kan ses som en gruppindelning. Denna 

gruppindelning har samma pedagogiska betydelse som övriga gruppindelningar i 

verksamheten och barnen är vana vid verksamhetens gruppindelningar. Informanterna menar 

att de flerspråkiga barnen kan lämna avdelningen och vara ihop med barn som har samma 

modersmål för en kort tid för att fokusera på modersmålet. Detta gynnar de språkkunskaper 

barnen redan har, enligt det sociokulturella perspektivet. Relaterat till det sociokulturella 

perspektivet utvecklar barn sina språk genom att samspela och samverka med andra (Säljö, 

2000). Enligt informanterna kan barn utveckla sina modersmål med hjälp av 

modersmålslärare och samspelet med kompisar som har samma modersmål. För att barnen 

ska känna sig trygga, innan och efter sin modersmålsträning, krävs det att förskollärarna i de 

undersökta förskolorna visar en medvetenhet för att förhindra exkludering i leken efter barns 

modersmålsverksamhet. Undersökningen visar att det är uppenbart att det krävs en 

balansgång och stort engagemang från förskollärarnas sida så att modersmålsverksamheten 

ska fungera så bra som möjligt i förskolan. 

 

Informanterna hävdar att hur pedagogerna arbetar överhuvudtaget har betydelse så att barnen 

inte hamnar utanför och inte får fel uppfattningar om modersmålsverksamhet. Därför känns 

det för mig även viktigt att öka medvetenheten som pedagog om barns samspel i leken för att 

vi som pedagoger skall kunna främja inkludering samt förhindra exkludering i barns lek före 

eller efter modersmålsträning. Dessutom vill dessa informanter även att modersmålslärarna 

ökar sitt arbetspass och jobbar på en avdelning för att undvika problematiken. 

 

Undersökningsresultatet visar att en utveckling av samarbetet när det gäller 

modersmålsverksamhet verkligen har ägt rum inom förskolor. Modersmålslärarna och 

förskollärarna upplever att samarbetet mellan dem och förskoleledningen fungerar relativt bra. 
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Modersmålslärarna arbetar utifrån förskoleverksamhetens gemensamma tema men det finns 

områden som har ett behov av förbättring så att samarbetet och modersmålsverksamhetens 

organisationsform skulle kunna fungera ännu bättre. Detta anser alla informanterna.  

 

Det har även framkommit att modersmålslärarna är lite frustrerade över sina arbetssituationer 

och anser att det skulle vara bättre om de hade ett färre antal förskolor och längre arbetspass 

på varje förskola. Detta kan i sin tur bidra till en mer effektiv modersmålsträning och 

modersmålslärarna kan vara en större del av barnens ordinarie verksamhet. Detta leder i sin 

tur till att något barn inte ska behöva gå ifrån sin ordinarie avdelning. Detta leder även till att 

barnen kan få mer stöd i flera olika situationer. Jag har förstått att modersmålslärarnas 

ambulerande arbetssituation är ett stort hinder för organisationsformens upplägg och hämmar 

samarbetet mellan modersmålslärarna och förskolepedagogerna. Jag har med denna 

undersökning försökt skapa en bild av modersmålslärarnas arbetssituation. I mitt kommande 

yrkesliv kan jag visa förståelse och respekt för modersmålslärarna vilket kan underlätta mitt 

framtida samarbete med modersmålslärarna. 

 

Eftersom alla tre intervjuade modersmålslärare saknar en pedagogisk utbildning upplever jag 

att det är positivt att kommunen anordnar en pedagogisk utvecklare så att modersmålslärarna 

får lära sig läroplanens villkor och förskolans pedagogiska arbete. Dock är jag inte säker på 

om detta stöd är helt optimalt och kan motsvara en pedagogisk utbildning. 

 

Utifrån min undersökning, är min uppfattning att informanterna i min studie överlag är nöjda 

med nuvarande organisationsform och gör allt för att den ska fungera så bra som mjöligt. Två 

av de tre förskollärarna och alla modersmålslärarna önskar att modersmålslärarna får längre 

arbetstider i varje förskola, vilket kan ge möjligheter till att alla barn kan stanna kvar på sina 

ordinarie avdelningar. Detta kan förhindra problematiken som ibland uppstår i barngruppen 

på grund av modersmålsträning. Därför kan modersmålslärarnas längre arbetspass i varje 

förskola vara en optimal lösning för att förbättra modersmålsverksamheten i förskolan.    
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12.1 Bilaga 1 

 

Hej Föräldrar! 

 

Jag heter Saima Parveen Khan. Jag är lärarstudent och jag går nu min sista termin på 

lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Jag skriver mitt examensarbete som syftar till att 

undersöka hur modersmålsträning sker i förskolan samt hur modersmålsträningen påverkar 

barngruppen. 

 

Jag kommer att utföra fyra observationer i ert/era barns förskola. Detta ska ske före, efter och 

under modersmålsträningen. För att få möjlighet att observera barngruppen krävs dock en tillåtelse 

från er föräldrar. De valda observationerna är endast till för min undersökning och kommer att 

användas som material till min studie och förstöras genast efter användningen i min studie. Allt 

material jag samlar in är konfidentiellt. Barnen får självklart välja om de vill delta eller inte. Ert 

barn och förskolan garanteras anonymitet. 

Jag skulle vara jättetacksam för ert godkännande och underskrift på brevet. 

 

Har ni några funderingar är ni är välkomna att kontakta mig! 

 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar 

 

Saima khan 

Saima.parveen01.khan@sh.se 

 

Målsmans underskrift ………………………………………………                                      

 

 

 
 

mailto:Saima.parveen01.khan@sh.se
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12.2 Intervjuguide till modersmålslärare  
 

 

1. Vad heter du? 

2. Vilken utbildning har du? Behöver modersmålslärarna gå på någon specialutbildning för att 

bli modersmålslärare? 

3. Vad eller vilka språk anser du vara ditt modersmål? 

4. Hur länge har du arbetat som modersmållärare? 

5. Vilka styrdokument följer du?  

6. Varför modersmålsträningen är viktig? 

7. Hur upplever du själv att eleverna utvecklar sitt modersmål genom att följa 

modersmålsträning?  

8. Vad tycker du om modersmålsverksamhetens system t.ex. hämta barnen från sina stora 

grupper och ge undervisning i mindre grupp? 

9. Kan du beskriva hur din arbetssituation ser ut? 

10. I vilken utsträckning dvs. hur många gånger i veckan och hur många antal timmar får barn 

modersmålsstöd? Är din undervisning schemalagd? På vilken tid sker det? 

11. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med din arbetssituation?  

13. När du planerar lektioner vad brukar du tänka på och hur samlar du material? 

14. Vilka stöd får du av skolledningen? Om ja på vilket sätt? Om nej – varför? 

15. Vilka stöd får du från de andra pedagogerna? Om ja på vilket sätt? Om nej – varför? 

16. Följer skolledningen dina planering, uppföljning och utvärdering? 

17. Har du några förslag kring hur man kan förbättra modersmålsverksamheten?  

18. Är det roligt att arbeta som modersmålslärare? 

 

12.3 Intervjuguide till förskollärare 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Vilken utbildning har du?  

4. Varför modersmålsträningen är viktig? 

5. Vilka  effekter/resultat ser du hos barnen när de får modersmålsträning? 

6. Vilka nackdelar respektive fördelar finns med modersmålsstöd i förskolan? 
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7. Vad tycker du om modersmålsverksamhetens system t.ex. hämta barnen från sina stora 

grupper och ge undervisning i mindre grupp? 

8. Upplever ni att kompiskonstellationer påverkas när barnen går i väg eller kommer tillbaka 

efter sin modersmålsträning? 

9. Stöttar ni och skolledningen modersmålslärarna? Om ja på vilket sätt? Om nej – varför? 

10. Hur och av vem följs modersmålsstödet upp? Om ja på vilket sätt? Om nej – varför? 

11. Har du några förslag på hur man kan förbättra modersmålsverksamheten?  

 

12.4 Observationsguide 
 

 

 Lärarnas förhållningsätt till barns modersmål. 

 Barngrupper före modersmålsträning. 

 Barngrupper efter modersmålsträning. 

 Hur förskolepedagogerna hjälpar barnen att gå i väg till sin modersmålsverksamhet. 

  Hur förskolepedagogerna hjälper barnen när de kommer tillbaka från sin 

modersmålsverksamhet. 

 Modersmålsträningens upplägg och innehåll. 

 Stämning. 

 Interaktion mellan barn och modersmålslärare. 

 Interaktion mellan barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


