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ABSTRAKT 

Studiens syfte är att undersöka hur fyra lärare i förskoleklass och två modersmålslärare 

uppfattar sitt arbete med barn som har ett annat modersmål än svenska. I studien 

undersöks även hur samarbetet mellan yrkeskategorierna och hemmet ser ut samt hur de 

ser på betydelsen av ett integrerat arbetssätt. Studien tar stöd i vad tidigare forskning 

visar gällande modersmålets samt samarbetets betydelse. Det är en kvalitativ studie som 

bygger på gruppsamtal med fyra lärare i förskoleklass och två modersmålslärare som 

arbetar inom ett mångkulturellt geografiskt område. Patel och Davidson (2003) menar att 

det är centralt att studera uppfattningar och då är en kvalitativ studie att föredra där 

syftet är att undersöka egenskaper och strukturer inom ett område.  

Studiens resultat belyser vikten av att skapa en medvetenhet om hur betydelsefullt 

modersmålet är. Modersmålet är en central del i barnens utveckling avseende identitet, 

andraspråksutveckling, förstå och bli en del av samhället samt det känslomässiga 

språket. Resultatet visar även att ett samarbete gynnar alla parter där man lär av och med 

varandra. Däremot framkommer det i studien en önskan om ett bättre samarbete då det 

idag var svårt att få det att fungera. Tid, kommunikation och resurser blir en implikation 

då det krävs planering på organisationsnivå för ett fungerande samarbete. Barnens olika 

modersmål måste även lyftas fram i verksamheten och där krävs en satsning på 

organisations- och samhällelignivå för att belysa modersmålets betydelse.  
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1 INTRODUKTION 

Under vår utbildning har vi fått en förförståelse för, både i praktik och teori, barn 

som har ett annat modersmål än svenska. Dock saknade vi en djupare inblick i hur 

man främjar de barnen då vi har sett svårigheter i såväl samarbetet som hur man 

uppmuntrar och stödjer modersmålet i verksamheten. Vi har upplevt skillnader i hur 

samarbetet har sett ut mellan olika yrkeskategorier och genom det fått en 

föreställning om samarbetets generella betydelse. Därav vill vi undersöka vilka 

uppfattningar som finns hos lärare i förskoleklass och modersmålslärare inom en 

mångkulturell verksamhet gällande modersmålet och hur samarbetet främjar barns 

lärande.  

 

Det är en ökad kulturell mångfald i såväl skola som samhälle. Det innebär att lärare 

ställs inför många didaktiska frågor där de måste ta ställning inför olika 

valmöjligheter och frågeställningar. Därmed ställs det helt nya krav på att arbeta 

inom den offentliga sektorn såsom skolan (Skans, 2011). Det råder delade 

uppfattningar hos lärare och föräldrar gällande i vilken utsträckning modersmålet har 

betydelse för barns utveckling. Det är många som tror att det kan vara en 

begränsning att växa upp med flera språk. Forskning visar däremot att modersmålet 

bör uppmuntras då det främjar barns fortsatta utveckling (Ladberg, 2007; Nygren-

Junkin, 2006).  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011), 

Lgr 11, står det att genom ett samarbete mellan olika yrkeskategorier möjliggör ett 

utbytande av kunskaper och erfarenheter för att på bästa sätt synliggöra och främja 

barns olika modersmål. Vi ser det således som en angelägen uppgift att undersöka 

vilka uppfattningar som finns gällande arbetet med barn som har ett annat modersmål 

än svenska. Vi vill få en djupare inblick i hur samarbetet ser ut mellan såväl lärare i 

förskoleklass, modersmålslärare samt föräldrar.   
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden är uppdelad i fem olika områden, inledningsvis kommer en Definition 

av relevanta begrepp. Vidare följer det Pedagogiska uppdraget, Skolan som en 

social och kulturell mötesplats, Modersmålets betydelse samt Samarbetets betydelse. 

Studien grundar sig i litteratur, forskning samt centrala styrdokument, myndigheten 

för skolutveckling och FN:s barnkonvention.  

2.1 Definition av relevanta begrepp 

Centrala begrepp i studien är modersmål, första- och andraspråk, kultur och 

flerspråkig. Nedan förklaras begreppens innebörd utifrån den definition som används 

i studien.  

2.1.1 Modersmål 

I studien behandlas begreppet modersmål som Håkansson (2010) menar är det språk 

som en person har hört redan från födseln och som föräldrarna talar regelbundet.  

2.1.2 Första- och andraspråk 

Skans (2011) menar att förstaspråket är detsamma som modersmålet, alltså det språk 

som barnet lärt sig i hemmet. Andraspråket är det som barnet lär sig förutom sitt 

modersmål. Forskaren menar vidare att de barn som har ett annat modersmål än 

svenska har svenska som sitt andraspråk.  

2.1.3 Kultur 

I Nationalencyklopedin (2000) definieras begreppet kultur som ett mångtydligt 

begrepp som kan innefatta allt från bild, musik och litteratur men det handlar även 

om grupptillhörighet. I studien berörs begreppet kultur inom ramen för en grupp 

människor som har samma etniska bakgrund. I Nationalencyklopedin (2000) 

definieras begreppet etnicitet som en tillhörighet med en grupp människor, en stam 

eller ett folk. I texten berörs även begreppet kulturell mångfald, med det menar vi de 

olika kulturer som finns i samhälle samt skola. 

2.1.4 Flerspråkig 

I studien förekommer begreppet flerspråkig. Att vara flerspråkig är att behärska eller 

använda flera språk (Håkansson, 2010). Det förekommer även begreppet tvåspråkig i 

studien. Med det menar Håkansson (2010) är att använda eller behärska två språk. 

Forskaren menar vidare att flerspråkighet och tvåspråkighet har i princip samma 

innebörd.  

2.2 Pedagogiskt uppdrag 

Inom den offentliga sektorn finns olika direktiv och riktlinjer att gå efter. Det 

påverkar den yrkesroll och det arbetssätt man har att förhålla sig till (Skans, 2011). 

Nedan följs en beskrivning av pedagogens uppdrag gällande ett mångkulturellt 

samhälle.  
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2.2.1 Styrdokument   

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att skolans värld präglas av alla människors lika 

värde där ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkning. Individen har rätt till 

sin frihet och sin integritet. Skolan ska aktivt arbeta mot främlingsfientlighet och 

intolerans genom att öka kunskaperna och ha en öppen diskussion. Elevers fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling ska främjas och anpassas efter varje individs 

förutsättningar och behov. Utgångspunkten ska ligga i dess olika bakgrund, tidigare 

erfarenhet, språk och kunskap. FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) handlar om 

barns rättigheter och antogs år 1989, denna konvention gäller alla barn. Det är ett 

rättsligt och bindande internationellt avtal och har fyra grundläggande principer som 

innebär alla barns lika värde, rätt till utveckling och rätt att bli respekterad samt vid 

beslutsfattande ska barnets bästa alltid eftersträvas. Alla barn är lika mycket värda 

och får inte bli diskriminerade. Vikt får till exempel inte läggas vid vilken hudfärg 

barnet och barnets föräldrar har eller dess kulturella bakgrund. Det är centralt att alla 

barn ska få en förståelse för andra kulturer, alltså ska barn, föräldrar, språk och kultur 

respekteras. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) belyses vikten av att inta ett internationellt 

perspektiv för att kunna sätta sig in i ett globalt sammanhang där man har en 

internationell solidaritet. Det innebär också att utveckla förståelsen för den kulturella 

mångfalden som råder i landet.   

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) har modersmålet en egen kursplan för årskurs ett till nio, 

där modersmålets avsikt belyses. Modersmålsundervisningens syfte är att eleverna 

ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sitt tal- och skriftspråk för att få tilltro till sin språkförmåga för att uttrycka 

sig i olika sammanhang. Modersmålsundervisningen ska också bidra till att de blir 

medvetna om modersmålsets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. 

Eleverna ska genom det ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet, sitt språk 

och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir 

flerspråkiga och att de får kunskaper om sin egen kultur samtidigt få en inblick i 

samhällen där modermålet talas.  

2.3 Skolan som social och kulturell mötesplats 

Det är idag ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer och bakgrunder speglas i 

verksamheten (Skans, 2011). Nedan följer en sammanfattning om förändringen i 

samhället utifrån den ökande kulturella mångfalden samt skolan som en social och 

kulturell mötesplats. 

2.3.1 Kulturell mångfald   

Dagens förändrade samhälle innefattar en förändrad barndom, det är en ökad 

kulturell mångfald i såväl skola som i samhälle. Det innebär att lärare ställs inför 

många didaktiska frågor där de måste ta ställning inför olika valmöjligheter och 

frågeställningar. Den ökade förändringstakten bidrar till att det ständigt är nya 

direktiv som lärare och skolledare ska följa (Skans, 2011). Eklund (2003) menar att 

den främsta förändringen är att lärandet fokuseras, inte undervisningen. Det 

demokratiska samhället lägger allt mer vikt vid att förstå mångfalden och dess 

skillnader istället för att belysa olika kulturer och betoningen av kulturskillnader 

(a.a.). En skola för alla innebär att undervisningen anpassas efter varje individs 

behov. Där ska man främja alla elevers rätt att använda, utveckla och vidareutveckla 

olika språk samt att uppmuntra variation i kulturell och språklig bakgrund (Torpsten, 
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2008). Däremot finns en komplexitet kring verksamhetens uppdrag att synliggöra 

olika kulturella bakgrunder och ge barnen möjlighet att känna tillhörighet till sin 

egen kultur (Lunneblad, 2009).  

Den vardagliga interaktionen har stor betydelse för barnens språkutveckling där de 

genom samspel och deltagande utbyter erfarenheter med varandra. Genom det är 

barnen med och skapar en mångkulturell skola som motverkar ett utanförskap där 

kulturella skillnader ses som negativt (Evaldsson, 2002). I Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

står det att det idag ställs höga krav på människors förmåga att leva i och inse värden 

i en kulturell mångfald. Vidare står det att skolan som social och kulturell mötesplats 

ansvarar för att stärka medvetenheten kring kulturarvet för att ge en trygg identitet. 

Genom det möjliggörs förmågan till förståelse och inlevelse i andras villkor och 

värderingar.  

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv   

Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan både är en biologisk varelse 

och en kulturvarelse. Utgångspunkten är att lärandet har en social och kulturell 

förankring. Språket är den kraftfullaste mekanismen då barnen kan komma i kontakt 

med sin omgivning och bli delaktiga i sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2008). 

Deltagande ger även eleven redskap för att hantera sociala relationer. Det 

sociokulturella perspektivet ser lärandet utifrån en interaktion tillsammans med andra 

och genom språket lär man med och av varandra (Eklund, 2003).  

Språket har flera funktioner, det är riktat mot andra när vi kommunicerar och blir en 

kombination mellan talet och tänkandet. Det utvecklas i praxis genom att man lär sig 

att använda språket för att skapa mening i social interaktion och hur man genom 

kommunikation intar en delaktig roll (Säljö, 2008). Samspelet med omvärlden är 

centralt då individen lär sig genom ett samarbete med andra. Genom att läraren också 

är en del av samspelet bidrar det till att den aktivt kan påverka lärprocesserna då 

läraren är ett av de främsta stöden för att utveckla barns tänkande.  När man skapar 

utvecklande situationer tillsammans med barnen främjas ett lärande hos dem genom 

språkligt aktivt deltagande (Eklund, 2003).  Gibbons (2007) menar att just lyssnandet 

är nyckeln till språkutveckling och i synnerhet för elever med svenska som 

andraspråk.  Genom att de får lyssna och aktivt delta i olika sammanhang bidrar det 

till att de får vägledning om vad de behöver för att kunna använda språket. Vidare 

kan utläsas att det är av stor betydelse att elever med ett annat modersmål än svenska 

får tillfälle att tillsammans med andra delta i socialisationen för att främja lärandet 

och utvecklingen.  

2.3.3 Interkulturellt perspektiv   

Skans (2011) menar att kommunikationen är ett av de främsta verktygen till 

interaktion och att man i verksamheten ska ha en positiv inställning till barnets alla 

språk. Forskaren menar vidare att om man som lärare arbetar utifrån ett 

interkulturellt perspektiv där man samtalar om olika kulturer och bakgrunder i 

vardagen blir också föräldrarna mer delaktiga och engagerade i verksamheten. 

Genom att se och förstå de olika hemkulturerna motarbetas ett utpekande av vi och 

dom där vissa ses som annorlunda. Eklund (2003) skriver om ett interkulturellt 

lärande som är ett inslag på att kritiskt granska och förhålla sig till kulturens 

värderingar och att med respekt närma sig andra kulturer. Forskaren menar vidare att 

det är centralt att känna trygghet i den egna kulturen för att möjliggöra ett 
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interkulturellt lärande och ett av de främsta verktygen är då språket. Därmed läggs 

fokus på att ha goda kunskaper i sitt eget modersmål för att det interkulturella 

förhållningssättet ska kunna intas hos både barn och vuxna. Lorentz (2006) menar 

även att ett interkulturellt lärande skapar möjlighet för barn och elever med olika 

kulturella bakgrunder att lära sig kommunicera med varandra men även att lära av 

varandra. Därigenom bildas en mångkulturell verksamhet där varje individ bidrar till 

innehållet i lärandet (a.a.). Dock visar Skans (2011) i sin licentiatuppsats att lärare 

måste vara medvetna om att man i verksamheten inte enbart koncentrerar sig på 

språkutvecklingen då barns och elevers innehållsliga lärande kan hindras. Det kan 

medföra en risk då lärarna gör en kategorisering av dem utifrån deras 

svenskkunskaper och att lärarna då inte ser flerspråkligheten som en resurs utan ett 

problem som ska åtgärdas. Cummins (2001) menar att kulturell och språklig 

mångfald vanligen ses som ett problem som ska lösas men att man istället borde 

öppna sina ögon för de språkliga och kulturella resurserna. Han poängterar att den 

kulturella mångfalden ger en positiv inverkan på såväl skola som samhälle.  

2.4 Modersmålets betydelse 

Då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle ställs det helt nya krav på att arbeta 

inom den offentliga sektorn (Skans, 2011). Nedan behandlas modersmålets betydelse 

samt lärares uppfattningar avseende att arbeta med barn som har ett annat modersmål 

än svenska. 

2.4.1 Modersmålet gynnar barns utveckling 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) visar genom det här citatet utgångspunkten av språkets 

betydelse och dess omfattning: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål 

underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden (Skolverket, 

2011, s. 87) 

Eleverna behöver både möta och få möjlighet att använda sitt första- och andraspråk 

för att bygga upp en bas och utveckla språken samt uppnå nivån som jämnåriga 

elever besitter. Därför är det centralt att variera språket i undervisningen så att 

eleverna får möta sitt modersmål under andra ämnen för att kunna ta till sig det 

innehållsliga (Torpsten, 2008). Genom att i verksamheten ha en rik språkmiljö och 

att det erbjuds modersmålsundervisning bidrar det till en positiv inverkan på barnets 

fortsatta utveckling (Elmeroth, 2006). Cummins (2001) poängterar att lärarna har en 

framträdande roll i hur barnen utvecklar och använder sitt modersmål. Han menar att 

lärarna kan hjälpa barnen i form av att uppmuntra och belysa betydelsen av såväl det 

första- som andraspråket. Evaldsson (2002) menar dock att utöver 

modersmålsundervisning uppmuntras inte modersmålet. Lärarna i studien poängterar 

vikten av att i verksamheten är det svenska som talas. De menar att svenska är det 

gemensamma språket och därav blir barnen tillrättavisade om de talar sitt modersmål 

både under styrda och fria aktiviteter. Däremot anser Nygren-Junkin (2006) att om 

skolan signalerar budskapet att barnets eller elevens modersmål är värdefullt och 

relevant bidrar det till att deras självbild stärks. Därmed blir det en positiv inverkan 

på inlärningen i skolan både av första- och andraspråket. Det gynnar modersmålets 
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status och de lär av och med varandra, det handlar om en ömsesidig respekt och blir 

ett betydelsefullt lärande för dem (a.a.). Modersmålsundervisningen är tänkt som ett 

medel för att stödja det individuella barnets identitet och kunskapsutveckling 

(Evaldsson, 2002). Skans (2011) skriver att modersmålsundervisningen inte ger ett 

kontinuerligt språklärande av barnens modersmål utan mer kan ses som ett styrt 

lärande av modersmålet. Utifrån det minskar möjligheterna för barnen att kunna ge 

uttryck för sina kunskaper om det innehållsliga då det begränsas av att det inte finns 

en kontinuerlig tillgång till barns modersmål eller stöd för det.  

Ladberg (2007) och Nygren-Junkin (2006) menar att det finns många som tror att det 

kan vara en begränsning för barn att växa upp med flera språk. Det förekommer 

uppfattningar kring att personer med annat modersmål än svenska inte bör lägga ner 

tid och kraft på modersmålet och att det skulle hindra deras möjlighet att lära sig 

svenska. I relation till det menar Cummins (2001) att både föräldrar och lärare ställer 

sig frågande till modersmålsundervisning. De oroar sig över att det tar tid från 

utvecklandet av sitt andraspråk, däremot belyser forskaren att så inte är fallet utan att 

modersmålet och andraspråket är beroende av varandra. Vidare menar Ladberg 

(2007) och Nygren-Junkin (2006) att under årens gång har föräldrar med ett annat 

modersmål fått rådet att enbart tala svenska med sina barn för att stärka det svenska 

språket. Forskarna menar däremot att det förhåller sig tvärtom och att flera språk är 

bra för hjärnan och den kognitiva förmågan. Därav bör föräldrar uppmuntra och tala 

sitt modersmål i hemmet. Genom att barnen utvecklar sitt eget modersmål stärker det 

deras språkutveckling och därmed har det stort inflytande över hur deras andraspråk 

utvecklas (a.a.). Barn med ett annat modersmål än svenska ställs inför en dubbel 

uppgift då de både ska lära ett andraspråk samtidigt som de ska förstå innehållet och 

behärska kunskapen på sitt andraspråk. För att det, och den kognitiva utvecklingen, 

ska bli optimal måste modersmålet kontinuerligt upprätthållas och utvecklas 

(Elmeroth, 2006). Torpsten (2008) visar i sin avhandling att elever som erbjuds 

modersmålsundervisning och tar del utav den får en större känsla av bekräftelse samt 

deltagande (a.a.). Det är centralt att man därmed arbetar medvetet i verksamheten 

med barnens alla språk, såväl det svenska som deras modersmål, och att det blir en 

naturlig del i vardagen både för vuxna och barn (Ladberg, 2007).  Genom att barnen 

erbjuds modersmålsundervisning visar Torpsten (2008) i sin avhandling att det 

möjliggör att eleverna får makt över den totala språksituationen. Forskaren menar 

vidare att genom en ökad språklig medvetenhet och kompetens i sitt modersmål blir 

det en tillgång och resurs i tillägnandet av det svenska språket.  

2.4.2 Uppfattningar om arbetet med modersmål  

Ladberg (2007) och Nygren-Junkin (2006) menar att omgivningens påverkan av hur 

modersmålet används kan riskera att föräldrarna känner sig tvungna att överge sitt 

ursprungliga språk. Eklund (2003) tar upp att det finns en risk att acceptansen för de 

som har ett annat modersmål än svenska är låg i samhället. Det kan orsaka att det blir 

en skam över den egna kulturella bakgrunden men också en fientlighet mot den nya 

kulturen. Det kan medföra en ovilja hos barnen att lära sig ett andraspråk och därför 

är det centralt att i verksamheten lyfta fram olikheter och att modersmålet får 

utrymme. Granstedt (2010) tar upp i sin avhandling att man i verksamheten bör ha ett 

öppet förhållningssätt där barnen oberoende av etnisk och kulturell bakgrund får 

berätta om sina erfarenheter för varandra (a.a.). Genom att ha ett öppet 

förhållningssätt och tillsammans reflektera över arbetet i verksamheten menar 

Andersson (2007) att olika uppfattningar och lösningar synliggörs. Det skapas då en 
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djupare förståelse för hur man arbetar och hur man ytterligare kan främja barnens 

utveckling i det fortsatta arbetet.  

Andersson (2007) skriver i sin avhandling att det är flertal föräldrar med annat 

modersmål än svenska som kommer till verksamheten med frågor om vilket språk de 

ska samtala med sina barn på och hur modersmålsundervisningen fungerar. 

Forskaren menar att lärarna upplever det som komplicerade frågor då vissa anser att 

det är en självklarhet att alla barn och elever ska få denna undervisning medan andra 

menar att det kan finnas andra aspekter som behöver tillgodoses och därmed har 

modersmålsundervisningen inte hunnits med. Däremot uppmuntrar lärarna 

föräldrarna att tala modersmålet med sina barn. Skans (2011) visar i sin 

licentiatuppsats att om modersmålet stöds och uppmuntras i verksamheten bidrar det 

till att föräldrarna blir inspirerade att använda modersmålet tillsammans med sina 

barn. Forskaren visar också att lärare idag lyfter fram arbetet med barnens alla språk 

som en av de viktigaste pedagogiska uppgifterna i verksamheten. Ett av lärarens 

uppdrag är att lära ut språk som det grundläggande innehållet i verksamheten och att 

ha en vilja att stödja och lyfta fram barnens kommunikation oberoende av vilket 

språk barnen använder (a.a.). Lärares förhållningssätt mot 

modersmålsundervisningen är en oklar fråga i Anderssons (2007) avhandling då det 

framgår att många lärare känner sig otillräckliga. De är inte helt insatta i 

bestämmelser om modersmålsundervisningen och kan därmed inte hävda om och i så 

fall hur barnen skulle få den möjligheten. Det framkommer en osäkerhet om vem 

som har ansvaret för att erbjuda modersmålsundervisningen och om lärarna borde ta 

ett större ansvar för det. Påverkande faktorer kan vara att lärarna inte drivit frågan 

om modersmålsundervisningen i sin verksamhet eller att de inte vet barnets 

språkstatus på modersmålet. Däremot framhäver Cummins (2001) att även om det 

blir en utmaning för lärare att belysa och respektera kulturella och språkliga 

skillnader i verksamheten ska det arbetas aktivt med. Synliggörs och uppmuntras inte 

barns kulturella bakgrund finns en risk att det blir en kränkning av barnets 

rättigheter.  

2.5 Samarbetets betydelse 

Nedan berörs betydelsen av samarbetet mellan olika yrkeskategorier inom skolans 

värld, dessutom hur samarbetet mellan hemmet och verksamheten främjar barns 

lärande och utveckling.  

2.5.1 Ett samarbete mellan olika yrkeskategorier   

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) uppmanas läraren att sträva mot ett samarbete mellan 

olika yrkeskategorier där kunskaper och erfarenheter ska utbytas mellan personal och 

andra berörda skolformer. Torpsten (2008) förespråkar det genom att utveckla ett 

samarbete över ämnesgränserna då det möjliggörs för eleverna att etablera en 

utbyggnad i både sitt första- och andraspråk. Andersson (2007) skriver däremot att 

samverkan mellan lärare och modersmålslärare sällan förekommer. Det beror 

vanligen på att de inte har tänkt att det kunde ha betydelse för barnen då både lärare i 

verksamheten och modersmålslärare är helt inriktade på sitt språk. Dock skriver 

Granstedt (2010) i sin avhandling att modersmålslärare tar upp hur deras arbete i 

skolan främjar elevers utveckling av sin identitet, då i form av att synliggöra frågor 

kring elevernas kulturella och etniska bakgrund. Andersson (2007) skriver också om 

lärares upptäckt kring modersmålslärares arbete och att de är mycket mer än enbart 
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en språklärare. Genom att de har en förståelse för barnets språk och kultur bidrar det 

till en betydelsefull roll i det dagliga arbetet och barnets utveckling.  Utifrån ett 

samarbete möjliggörs goda resultat i arbetet med barnen men också en bättre kontakt 

och samverkan med föräldrar. Modersmålsläraren har också en betydande roll i 

barnets språkutveckling och kan se och tolka barnen med andra ögon vilket bidrar till 

en breddad kunskap och förståelse av ett barn vilket forskaren menar är att lärarna då 

kan inta ett interkulturellt förhållningssätt. 

Andersson (2007) menar att lärare idag har fått en större förståelse och ser nya 

möjligheter till ett samarbete med modersmålslärare. Samarbetet ses som ett 

värdefullt redskap för att främja lärandet både hos barnen men också för lärarna i 

form av att lära av och med varandra. Forskaren menar vidare att det dock finns en 

problematik kring ett samarbete mellan lärare och modersmålslärare då det saknas 

organiserade samtal där de involverade tillsammans kan delta. Det påverkar också 

statusen för modersmålsundervisningen då de arbetar i det tysta och de andra 

yrkeskategorierna inte är medvetna om deras arbete och uppdrag tillsammans med 

barnen. Vidare kan det utläsas att många lärare saknar samarbetet med 

modersmålslärare då de anser att det kan bidra till en ökad kulturkompetens i 

verksamheten. Även Granstedts (2010) avhandling visar att ett samarbete mellan 

modersmålslärare och andra lärare ses som positivt från båda håll men verkar inte 

fungera hela vägen ut. Då modersmålslärarna har egna erfarenheter i form av 

utländsk bakgrund har de vanligen god kontakt med och kunskap om familjen. 

Forskaren poängterar att det därav ses positivt med ett samarbete mellan de olika 

yrkeskategorierna för att få en förståelse för varandras arbete samt att skapa de bästa 

förutsättningarna för samverkan med hemmet.  

Andersson (2007) menar i sin avhandling att det är många modersmålslärare som 

pendlar mellan olika skolor vilket innebär stora kvalitetsskillnader i samarbetet då 

modersmålslärarna vanligen inte har samma möjlighet att sätta sig in i barnets 

skolsituation. Därmed måste det ligga på lärarnas ansvar att informera 

modersmålsläraren om barnet för att möjliggöra lärandet på bästa sätt.  Forskaren 

benämner också att lärare anser att det är svårt att få in möten tillsammans med 

modersmålslärare då de vanligen arbetar på olika skolor och därmed är det svårt att 

hitta tid tillsammans. Granstedt (2010) menar att när modersmålslärarna befinner sig 

på skolan är de vanligen osynliga bland andra lärare. Andra yrkeskategorier får därav 

inte möjlighet att skapa sig en förståelse och inblick i deras arbete. Modersmålslärare 

är emellanåt en del i planering och möten men då de arbetar i det tysta upplever de 

att de inte får delta under utvärdering och sammanställning utan endast är med under 

processen. Dock menar Andersson (2007) och Granstedt (2010) att det är centralt att 

lärare borde vilja ha ett samarbete mellan olika yrkesgrupper för att skapa de främsta 

möjligheterna för varje enskilt barn och därmed själva ta initiativ till det. 

Modersmålslärarnas arbete och uppdrag innefattar att bidra till barns 

identitetsutveckling och att fungera som en brobyggare mellan familjens språk, 

kultur samt det svenska språket. Forskarna ser det därav centralt med ett samarbete 

då modersmålslärarna är en yrkesgrupp i skolan som kan bidra med kunskap av 

värde. Samarbetet borde därför vara en naturlig del där de olika yrkesgrupperna 

diskuterar och upprättar utvecklingsplaner för flerspråkiga barn (a.a.).  

Modersmålslärarna känner att de vanligen får erbjudandet att delta i olika 

sammanhang såsom möten, planeringar och utvecklingssamtal i sista stund. De 

känner att de aldrig får valet att själva bestämma vad de ska vara en del av, utan 
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uppfattas som en självklarhet för övriga yrkeskategorier. Däremot är förväntningarna 

att modersmålslärarna ska fungera som både lärare, tolk och medlare under möten 

med föräldrar när det behövs (Granstedt, 2010). Benckert, Håland och Wallin (2008) 

menar att modersmålslärare inte innebär samma sak som tolk, utan att vara tolk 

innefattar en egen profession. Vidare menar forskarna att det är ordinarie personalens 

skyldighet att ansvara för exempelvis utvecklingssamtal och att modersmålslärarens 

uppgift är endast att informera om modersmålets utveckling. I Anderssons (2007) 

avhandling finns det delade meningar om att ha modersmålsläraren som tolk. Vissa 

anser att de ska vara neutrala då man inte både kan tyda och delta i ett samtal medan 

andra menar att det finns vinster med modersmålslärare som tolkar då de både är 

insatta i såväl skolfrågor som språk och kulturfrågor.  

2.5.2 Betydelsen av samverkan med hemmet   

I Granstedts (2010) avhandling synliggörs en framträdande uppfattning som finns 

hos lärare att samverkan mellan skola och föräldrar med utländsk bakgrund inte 

fungerar. Även Lunneblad (2009) skriver om lärares uppfattningar kring samarbetet 

med föräldrar och menar att lärarna känner att det är en svår uppgift. Lärarna önskar 

en bättre dialog med föräldrarna och vill gärna att de delar med sig av sin kultur för 

att synliggöra den i barngruppen. Däremot menar lärarna att det är svårt att hitta en 

balans så att föräldrarna ska känna att deltagandet är en valmöjlighet. Även 

Granstedts (2010) avhandling visar att lärarna önskar en bättre samverkan med 

föräldrarna, de kan se det som en resurs för skolan och ett stöd för dem själva i form 

av att kunna lösa problematik som kan uppstå i verksamheten. Lärare menar att 

föräldrar behöver få mer information vad gäller den svenska skolan, det kan vara i 

form av att läroplan och styrdokument finns på deras modersmål. Forskaren menar 

att genom ett synliggörande av olika kulturer bidrar det till en stärkt relation med 

hemmet. Även Andersson (2007) skriver att man som lärare ska arbeta med att 

sammanlänka skillnaderna som kan finnas mellan skola och hem för att möjliggöra 

en förståelse för varandras olika synsätt och förväntningar. Lärare bör ta initiativ till 

att lyssna in föräldrarnas erfarenheter och tankar för att få en förståelse för dess 

kulturella bakgrund så att arbetet underlättas. Det bidrar till att skapa goda 

förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Genom att inta kulturella och 

språkliga aspekter i det pedagogiska arbetet bidrar det till barnets lärande, utveckling 

och identitetsskapande. Lunneblad (2009) menar att ett bra sätt att sammanlänka 

olika kulturer i verksamheten är att lärarna får information om olika traditioner för 

att uppmärksamma och ta till vara på dem. Det kan vara genom högtider, sånger och 

ramsor för att belysa de olikheter som finns i den kulturella mångfalden.  

Både Granstedt (2010) och Andersson (2007) visar i sina avhandlingar att det kan bli 

ett missförstånd mellan föräldrar som har ett annat modersmål än svenska och lärare 

då man har olika kulturella bakgrunder. Språket kan bli ett hinder vid relationen i 

form av att det saknas en tillräcklig förståelse för varandra samt att det finns olika 

uppfattningar av olika begrepp. Beroende på hur man formulerar sig kan det tolkas 

olika då man besitter olika erfarenheter och upplevelser. Granstedt (2010) menar att 

missförstånd kan handla om att föräldrar med annan kulturell bakgrund har andra 

erfarenheter från sitt hemland (a.a.). Ett missförstånd kan innebära en osäkerhet 

gällande ansvarsområdet kring att belysa olika kulturer. Det finns åsikter hos lärare 

som menar att det inte rör hela barngruppen och då inte är en del av det ordinarie 

arbetet. Lärare känner av respekt att det är svårt att få ett samarbete med föräldrar 
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utan att de ska känna krav eller tvång att dela med sig av sin kultur (Lunneblad, 

2009).  

2.5.3 Betydelsen av organisationens upplägg   

Parding och Ringarp (2008) skriver att i lärares profession handlar det både om att 

tillämpa de professionella kunskaperna men också att beakta de regler som sätts upp 

i en politisk styrd organisation om skolan. I mötet med elever ska de regler som 

organisationen satt upp prägla undervisningen likväl som att arbeta för de olika 

målen i läroplanen. Det professionella arbetet kan förklaras som en ständig process i 

förändring där villkoren hela tiden står i rörelse. Andersson (2007) har i sin 

avhandling undersökt när modersmålsundervisning erbjuds och det framkommer att 

det främst är föräldrarna som har det önskemålet. Det beror också på tillgång av 

modersmålslärare samt antal elever med samma modersmål. Vanligen blir grupperna 

alltför små och därmed prioriteras inte modersmålsundervisning i verksamheten. Det 

kan bidra till att eleverna istället får förflytta sig till en annan skola för att få 

modersmålsundervisning. Skans (2011) menar också att det är en stor organisatorisk 

svårighet att kunna tillgodose de olika barnens modersmål och ge stöd i det. Olika 

faktorer på organisationsnivå gör att alla barns likvärdiga möjlighet och 

förutsättningar med att få stöd i sitt modersmål och att få känna tillhörighet och 

skapa mening begränsas. Andersson (2007) menar att i den egna gruppen eller 

klassen kan man agera relativt självständigt, däremot finns det många faktorer som 

påverkar utifrån.  Det handlar om hur verksamheten är strukturerad och organiserad 

såsom ekonomiska frågor och det varierar mellan olika verksamheter. Nygren-Junkin 

(2006) skriver också att när svenska skolor sätter ekonomiska intressen framför 

elevens bästa blir följden att olika elevgrupper drabbas såsom att 

modersmålsundervisningen läggs åt sidan.  

Benckert m.fl. (2008) poängterar vikten av organisation, samarbete och planering för 

att möjliggöra integreringen av barnens olika modersmål i verksamheten. Andersson 

(2007) menar att det borde vara skolledningens ansvar att ordna resurser som 

möjliggör ett samarbete mellan olika yrkesgrupper. Genom det finns tid avsatt för att 

tillsammans samtala och reflektera. För att samarbetet ska få en genomslagskraft på 

bredare front är det dock centralt att inte enbart lärarna samarbetar på eget initiativ. 

Forskaren poängterar att det kräver ett samordningsarbete inom kommunen då 

många modersmålslärare ofta anställs centralt medan övriga lärare är lokalt anställda 

på förskola eller skola.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i förskoleklass och två 

modersmålslärare uppfattar sitt arbete med barn som har ett annat modersmål än 

svenska. I studien undersöks även hur samarbetet mellan yrkeskategorierna och 

hemmet ser ut samt hur lärarna i förskoleklasserna och modersmålslärarna ser på 

betydelsen av ett integrerat arbetsätt.  

Utifrån syftet kommer denna studie fördjupas i följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar modersmålslärare betydelsen av sitt arbete med modersmål? 

 Hur uppfattar lärare i förskoleklass modersmålets generella betydelse för 

barnen? 

 Hur uppfattar modersmålslärare samarbetet med lärare i förskoleklass och 

samarbetet med hemmet? 

 Hur uppfattar lärare i förskoleklass samarbetet med modersmålslärare och 

samarbetet med hemmet? 
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4 METOD 

Nedan följer en beskrivning av metodvalet, urvalet, forskningsetiska principer, 

genomförandet, bearbetningen av data och metodkritik.  

4.1 Val av metod 

För att få svar på frågeformuleringarna utifrån syftet valdes kvalitativa 

gruppintervjuer då Thomsson (2002) menar att genom en gruppintervju nås en annan 

kunskap än vad som görs med enskilda intervjuer. Medlemmarna i gruppen har då 

möjlighet att bygga upp ett samspel med varandra där det berättande samtalet präglas 

av erfarenheter och kunskaper (a.a.). Kvalitativa intervjuer grundar sig i 

fenomenografin som är ett vetenskapligt förhållningssätt där fokus är att ta reda på 

individers uppfattningar kring olika fenomen. Det är centralt att studera 

uppfattningar då man utgår ifrån dem när man handlar och resonerar. Syftet med 

tillvägagångssättet är att utforska och identifiera egenskaper och strukturer inom ett 

område (Patel och Davidson, 2003). Då studiens syfte var att undersöka de 

uppfattningar som råder i verksamheten valdes kvalitativa intervjuer. Valet att 

använda låg grad av strukturering samt låg grad av standardisering togs då Patel och 

Davidson (2003) menar att den kvalitativa intervjun leder till att medlemmarna får 

utrymme att svara med egna ord, det vill säga låg grad av standardisering (a.a.). För 

att få medlemmarnas egna berättelser och uppfattningar i undersökningen valdes 

därför öppna frågor där det blev ett fritt talutrymme (bilaga 1 och 2), det som Patel 

och Davidson (2003) tar upp som låg strukturering. Det benämner Stukát (2011) som 

ostrukturerade intervjuer då han menar att man utgår från ett antal huvudfrågor för 

att sedan ställa följdfrågor på ett individualiserat sätt.  

4.2 Urval 

Studien utgick från ett mångkulturellt geografiskt område där tanken var att fyra 

lärare i förskoleklass och tre modersmålslärare skulle intervjuas i respektive grupp. 

Medlemmarna var delvis slumpmässigt utvalda då tidsaspekten spelade en avgörande 

roll samtidigt var det en viss styrning då området samt den ena läraren i förskoleklass 

var känd för oss sedan tidigare. Valet av att samtala med en grupp lärare i 

förskoleklass och en grupp med modersmålslärare från samma område var för att 

belysa deras uppfattningar om arbetet med modersmålet, se hur samarbetet fungerar 

mellan de olika yrkeskategorierna och samarbetet med hemmet. I området är det 

endast fyra lärare i förskoleklass som arbetar, därför gjordes valet att ta del av allas 

uppfattningar. Urvalet av modersmålslärare grundar sig i att de förflyttar sig mellan 

olika skolor dagligen och därför är det svårt för dem att planera in en tid att 

tillsammans befinna sig på skolan. De tre modersmålslärarna som var tänkta att delta 

i studien arbetar med de yngre åldrarna samt har sin bas på området. Det blev ett 

bortfall av en modersmålslärare och återstod då två modersmålslärare i studien och 

de kunde dela med sig av erfarenheter av yngre barn som är relevant för studien. 

Trost (2010) menar att fyra till åtta personer är tillräckligt att intervjua då ett flertal 

mindre väl utförda intervjuer inte är att föredra.  Fokus bör istället ligga på ett fåtal 

väl utförda samtal för att kvalitet ska komma före kvantitet (a.a.). Med det i åtanke 

valdes ett mindre urval och att enbart undersöka ett område för att få bättre möjlighet 

till att förstå respondenternas uppfattningar istället för att få ytliga svar från flera 

parter.  



13 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Patel och Davidson (2003) beskriver ett etiskt förhållningssätt som ska beaktas 

gentemot intervjumedlemmarna. Syftet med intervjun måste klargöras samt 

informera vad materialet kommer användas till. Under intervjuerna togs hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2009) rekommendationer gällande informationskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet handlar 

om att intervjumedlemmarna ska få information om studiens syfte och upplägg. 

Samtyckekravet innebär att medlemmarna själva har valet att bestämma om sitt 

deltagande i studien, dessutom att de har rätt att avbryta intervjun när som helst. Med 

konfidentialitetskrav menas att de uppgifter som medlemmarna lämnar ut ska 

behandlas så förtroligt som möjligt så att ingen kan identifiera dem. Nyttjandekrav 

handlar om att det material som samlas in bara får användas för den avsikten som är 

bestämd (a.a.). Utifrån rekommendationerna informerades respondenterna om 

studien, dess syfte och att materialet kommer användas i ett examensarbete. 

Respondenterna upplystes även om att deras samtal utgör resultatet i studien samt att 

det var ett fritt val att delta och att de när som helst fick avbryta samtalet. 

Respondenternas identitet fanns i åtanke, de sågs som en hel grupp och deltagarna 

namnges därför inte i studien. Innan gruppsamtalen frågades om tillstånd för 

ljudupptagning och de informerades om att materialet inte kommer spelas upp 

officiellt. Syftet med ljudupptagning var för att ha möjlighet att gå tillbaka i de olika 

gruppsamtalen för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt.  

4.4 Genomförande 

Kontakt togs via email med en lärare i förskoleklass som var känd för oss sedan 

tidigare för att se om det fanns någon möjlighet och intresse för dem att delta. När 

intresset bekräftades kontaktades samma lärare åter igen, den här gången via telefon. 

I samtalet informerades om studien och dess syfte. Efter samtalet erbjöd läraren i 

förskoleklassen sig att fungera som kontaktperson och antog sig att kontakta sina 

kollegor i de olika förskoleklasserna samt att kontakta modersmålslärarna inom 

området för att se om det fanns intresse från deras sida. När klartecken kom från 

modersmålslärarna och lärarna i förskoleklasserna bestämdes genom mailkontakt tid 

för de olika gruppsamtalen. Vid tidpunkten för samtalen uppkom det att en av 

modersmålslärarna fått förhinder och därmed inte kunde delta i undersökningen. På 

grund av bortfallet bestod urvalet av två modersmålslärare istället för tre stycken som 

var tanken från början.  

De olika samtalen utfördes på platser som var trygga för respondenterna då Trost 

(2010) menar att miljön där intervjuerna utförs ska vara ostörd och en plats där 

medlemmarna känner sig trygga och bekväma (a.a.). Gruppsamtalet med 

modersmålslärarna genomfördes i ett av deras mindre arbetsrum som hade stängda 

dörrar. Gruppsamtalet med lärarna i förskoleklasserna var i deras verksamhet, alla 

barnen hade slutat för dagen vilket gjorde att det blev ett ostört samtal. I båda 

utrymmena fanns ett stort bord i mitten där alla kunde få ögonkontakt och därmed 

skapades ett deltagande samtal där alla parter fick möjlighet att vara aktiva. Under 

samtalen ställdes frågorna i den ordning som situationerna gav utrymme till, för att 

det skulle bli flyt i samtalen. Stukát (2011) menar att det här tillvägagångssättet, med 

ostrukturerade intervjuer, skapar förutsättningar för ett bra samspel mellan samtliga 

parter för att nå information på ett djupare plan. Det var en stor hjälp att ta del av 

Stukáts (2011) tips inför gruppsamtalen då det blev ett bra flyt och alla var delaktiga 
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i samtalet. Samtalen valdes att spela in och de tog ungefär sextio minuter vardera. 

Trost (2010) menar dock att det är ett utdraget tillvägagångssätt då transkriberingen 

är tidskrävande.  Med det i åtanke valdes ändå ljudupptagning då att anteckna under 

samtalens gång inte var att föredra då information kan förloras. Det tar även Lantz 

(1993) upp som en viktig faktor då en risk finns att delar av samtalet förloras som 

kan vara av betydelse för studien. Forskaren menar vidare att man måste vara 

medveten om att det är lätt att hamna i fällan vid inspelade samtal då man hör det 

man vill höra (a.a.). Genom att som samtalsledare delta i samtalen och vara aktiv 

lyssnare bidrog det i studien till ett flyt i samtalen.  Det skapade ett trivsammare 

samtalsklimat vilket möjliggjorde en djupare förståelse av respondenternas 

uppfattningar. 

4.5 Bearbetning av data 

Inledningsvis transkriberades gruppsamtalen som Stukát (2011) menar är att skriva 

ut ord för ord från det inspelade materialet (a.a.). Det tog ungefär sju timmar att 

transkribera allt datamaterial och det tar Stukát (2011) upp som ett tidsödande 

moment. Forskaren menar att man kan välja ut delar att transkribera då det sparar tid, 

dock kan mycket betydelsefull information gå förlorad. Med det i åtanke valdes 

därför att transkribera ord för ord där endast långa pauser samt harklingar 

utelämnades men också våra egna bekräftningar på ett aktivt lyssnande. Det för att 

fokusera på det centrala i studien samt att finna likheter och skillnader i materialet. 

Trost (2010) och Lantz (1993) menar att ett bra tillvägagångssätt är att urskilja 

likheter och skillnader i materialet där ett givande verktyg är att bilda kategorier för 

att kunna urskilja mönster i respondenternas svar. Där kan då innehållet avspeglas 

och därigenom få en överskådlig blick över materialet för att hitta svar på 

undersökningens frågeställningar (a.a.). Efter transkriberingen valdes att tillsammans 

finna likheter och skillnader i deltagarnas svar för att få en överblick och fokusera på 

det centrala.  I det här stadiet valdes att skilja på gruppsamtalen med lärarna i 

förskoleklasserna och modersmålslärarna för att få en tydlig struktur i resultatet. För 

att behålla stukturen valdes att använda studiens frågeställningar som huvudrubriker 

där svaren tydligt framkommer. Utifrån frågeställningarna kategoriserades 

materialets bärande områden i underrubriker, som senare behandlas i resultatet.   

4.6 Reliabilitet och validitet  

Stukát (2011) beskriver reliabilitet och validitet som två centrala begrepp för att mäta 

tillförlitlighet och giltighet. Reliabilitet mäter tillförlitligheten och att det ska finnas 

en medvetenhet kring att såväl frågor som svar kan feltolkas. Validitet mäter 

giltigheten av studien och att man har undersökt det som studien avser. Patel och 

Davidson (2003) menar att begreppen står i förhållande till varandra då en fullständig 

reliabilitet är en förutsättning för att få en fullständig validitet. Stukát (2011) tar upp 

att reliabiliteten ökar om man är fler än en person som går igenom datamaterialet. Vi 

var två personer genom hela studiens process som tillsammans både utförde 

gruppsamtalen och gick igenom datamaterialet. Därmed ökade tillförlitligheten till 

studiens resultat. Vi är medvetna om att det är svårt att mäta giltigheten i vår studie 

då det har med människors uppfattningar att göra. Då vi informerade respondenterna 

om studien och dess syfte funderade vi över om de då kunde förbereda sig inför 

gruppintervjun. Dock informerades de endast ytligt om studiens innehåll och därmed 

anser vi att det var svårt för dem att förbereda sig på såväl frågor som svar och 

svaren upplevs därav mer sanningsenliga.  
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4.7 Metodkritik 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i förskoleklass och två 

modersmålslärare uppfattar sitt arbete med barn som har ett annat modersmål än 

svenska. I studien undersöks även hur samarbetet mellan yrkeskategorierna och 

hemmet ser ut samt hur de ser på betydelsen av ett integrerat arbetsätt. De kvalitativa 

gruppintervjuerna ansåg vi var att föredra istället för den kvantitativa metoden då den 

kvantitativa syftar till att undersöka resultatet genom siffror och mätning medan den 

kvalitativa intervjun förmedlas via ord (Patel och Davidson, 2003). 

Vi är medvetna om att det är ofrånkomligt att tolka datamaterialet utan en påverkan 

av vår egen förförståelse och tidigare erfarenhet dock uppfattar vi materialet som 

tillförlitligt då vi var två personer som höll i intervjun. Patel och Davidson (2003) 

menar att om det finns fler än en person närvarande finns där chans att lyssna in både 

intervjuaren samt de intervjuade. Forskarna menar vidare att det blir mer 

sanningsenligt om man använder sig av ljudupptagning då intervjun lagras och 

möjliggör att i efterhand kunna gå tillbaka och försäkra sig om att man uppfattat 

korrekt (a.a.).  

Gruppsamtalen transkriberades och när det var färdigställt granskades materialet då 

Lantz (1993) och Stukát (2011) menar att man kan feltolka såväl frågor som svar då 

man söker efter sammanhängande kategorier som överrensstämmer med studien och 

tillfaller resultatet (a.a.). Med det i beaktandet valdes därför att transkribera 

materialet tillsammans för att kunna urskilja olika mönster.  Genom att göra på det 

sättet menar Stukát (2011) att om fler personer går igenom materialet och finner 

samma resultat blir det mer trovärdigt. Dock menar forskaren att man aldrig kan veta 

om materialet är helt trovärdigt när de har med människors uppfattningar att göra. 

Det kan bero på att respondenterna mer eller mindre omedvetet ger osanna svar då de 

inte vill erkänna sina brister, vara intervjuaren till lags och ge de svar de tror att man 

vill höra. 

Kylén (2004) tar upp att tillförlitligheten dessutom är beroende av om det har varit 

bortfall i undersökningen. Dock anser vi att bortfallet i studien inte påverkade 

resultatet nämnvärt dels för att det är en kvalitativ studie där vi inte är ute efter ett 

mätbart resultat men också för att vi valde gruppsamtal och därmed framhävs inte 

någon vikt vid vem som belyst vad.  



16 

 

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas genom att skilja på gruppsamtalen med modersmålslärarna och 

lärarna i förskoleklasserna för att få en tydlig struktur i resultatets centrala delar.  

5.1 Modersmålslärarnas uppfattningar om betydelsen av sitt 

arbete med modersmål 

Nedan behandlas resultatet av den första frågeställningen som är hur 

modersmålslärare uppfattar betydelsen av sitt arbete med modersmål. Resultatet är 

kategoriserat i två underrubriker, Modersmålet är allt samt Undervisningen borde bli 

mer effektiv. Avslutningsvis följer en Sammanfattning. 

5.1.1 Modersmålet är allt 

Som svar på frågan hur modersmålslärarna såg på modersmålets betydelse och hur 

det främjar barnen uttryckte de direkt: 

Det är, modersmålet betyder väldigt mycket. Det är deras identitet, deras 

personlighet, deras, det är allt. Allt ingår i det. Om de ha inte det, sitt språk eller 

modersmålet de hamnar ingenstans, de har ingen plats någonstans. De känner 

sig vilse. 

De menade att det är centralt att börja med modersmål redan i tidig ålder för att 

gynna barns utveckling på främsta sätt. De poängterade att skola och samhälle borde 

satsa på modersmålsundervisningen från tre års ålder och att redan där få med 

föräldrarna i arbetet så att de förstår relevansen av modersmålet. Den här 

medvetenheten måste skapas hos alla parter, med det menade modersmålslärarna att:  

 /…/ man ska bli lite mer medveten om hur viktigt det är att ha modersmålet med 

sig /…/ Och hur viktigt det är för liksom alla andra språk. För har du grunden i 

ditt modersmål så går det lättare att lära sig sitt andraspråk också. 

För att bli medveten om betydelsen av modersmålet menade de att det inte räcker att 

vara påläst på litteratur utan att det måste fungera i praktiken också. De berättade att:  

/…/ i praktiken känns det som att folk de vet ju att det är viktigt men sen liksom 

faller det /…/ det är frivilligt, det är efter skoltid. Det finns ju både föräldrar och 

lärare som bara ’men det är bara modersmål’. 

De ansåg att det bidrar till att statusen faller och att det handlar mycket om okunskap 

både från föräldrar samt lärare. En modersmålslärare beskrev vilken status yrket har: 

Status vi har ingen status man kan säga. Men okej, status..jaja.. Det spelar ingen 

roll men vi själva vet att det är barnen det är viktiga vi kämpar för barnen. Det 

spelar ingen roll hur dem behandlar mig men jag bara ser barnet, den är viktig. 

Den ska lyckas. 

Det framkom också att det inte bara är modersmålet de lägger vikt vid utan att 

modersmålslärarna integrerar barnets modersmål med det svenska språket. De 

poängterade att det är av vikt för barnen att både kunna förstå exempelvis en svensk 

text och kunna översätta den till sitt modersmål samt tvärtom. De menade att de vill 

att barnen ska bli tvåspråkliga där de behärskar båda språken. Genom att arbeta 

parallellt med båda språken skapas förutsättningar för barnen att komma in i det 

svenska samhället där de lär sig att förstå samhällets regler samt att bli en del av det.  
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5.1.2 Undervisningen borde bli mer effektiv 

Modersmålslärarna berättade om riktlinjer från Skolverket där modersmålslärarna 

benämner att det står att modersmålet ska erbjudas om det är ett språk som talas 

aktivt. Dock menade modersmålslärarna att man borde tänka mer långsiktigt och 

effektivt då hela samhället skulle vinna på det. De uttryckte: 

Ibland det kan hända att skolan ville spara. Det är sådant hinder man stöter på 

/…/ Men det är inte jag som förlorar, det är samhället kommer förlora. Jag är en 

person och det är 40 barn kommer att förlora /…/ Det kommer att kosta 

miljarder kronor efter 2 år, 3 år, 4 år, när de kommer ut till den gymnasienivå. 

SATSA NU! Halv miljon, och sen njut /…/ 

De samtalade om att det verkar som att kommunen ser kortsiktigt istället för att satsa 

på modersmålsundervisningen för att vinna på det i längden. De menade att det 

vanligtvis handlar om ekonomiska resurser men påpekade att om man inte satsar när 

barnen är små kan de stöta på hinder senare i livet och då drabbas även samhället. 

Modersmålslärarna beskrev vikten av att barnen får träna båda två språken parallellt 

för att se hur samhället fungerar och att lära sig vilka regler och normer som finns. 

Modersmålslärarna diskuterade att om inte skolan satsar på modersmålsundervisning 

leder det till att de själva får lägga undan tid och hjälpa barnen med egna insatser då 

de vill att barnen ska lyckas. De talade om att de är tillängliga dygnet runt alla dagar 

i veckan och om barn eller föräldrar kontaktar dem finns de alltid där som stöd. Det 

förekommer vanligen att de möts mer eller mindre varje dag både privat och 

professionellt. Det viktigaste för modersmålslärarna är att finnas där för barnen och 

hjälpa dem lyckas. Barnen måste erbjudas modersmålsundervisning, de uttryckte att 

det:  

/…/ viktigaste för våra barn är de får information från samhället. Hur det här 

samhället fungerar. Om de barnen vet ingenting jaa de växer upp och de 

kommer till skolan, grundskolan, ettan, tvåan, de fattar ingenting, och de har 

inte fått kanske felaktiga information om samhället, om skolan, om skolans 

regler och normer men därifrån ska börja och sen de kommer lyckas. 

Modersmålslärarna menade att en viktig faktor för att barnen inte ska misslyckas i 

skola eller samhälle är att de från tidig ålder lär sig skolans och samhällets regler och 

normer. Därför är det en central aspekt att arbeta med modersmålet där barnen sedan 

får lättare att ta till sig det svenska språket. Därigenom möjliggörs ett igenkännande 

för barnen både i skola och samhälle. På frågan om i hur stor utsträckning barnen får 

modersmålsundervisning berättade modersmålslärarna att det högst är en timme i 

veckan men att det beror mycket på barnantalet. Beroende på hur många barn som 

har ett annat modersmål än svenska positioneras tiden ut mellan dem. De menade att 

om det är många barn hinner de inte med en timme per individ men utryckte att det 

även beror på hur stor tjänst de besitter och därmed vilka resurser skolan har. De 

poängterade att de hellre hade velat ha fler tillfällen under kortare tid med barnen då 

det blir ett effektivare lärande. Modersmålslärarna menade att yngre barn inte orkar 

koncentrera sig en hel timme och genom att ha flera tillfällen får barnen möta språket 

ofta och mer regelbundet. De påpekade att: 

Så jag tycker inte en hel timme /…/ Halvtimme, två tre gånger i veckan. Det 

kommer att bli mycket mycket effektivare. De kommer lära sig det de kommer att 

pigga och glada i skolan, överallt, ska man satsa på så sätt att..ehh bli 

effektivare. 
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Modersmålslärarna ansåg att Skolverket skulle ta ett större ansvar och föra in en 

bestämmelse att barnen har rätt till modersmålsundervisning från tre års ålder. Idag 

är det frivilligt med modersmålsundervisning och det är kommunen som tar beslutet 

om från vilken ålder det ska erbjudas. Modersmålslärarna menade att:  

Det ska bli skriftligt vettu, det ska bli..hmm..regel eller det ska bli att från 

Skolverket det ska komma från tre års ålder. Punkt slut! 

5.1.3 Sammanfattning 

Modersmålslärarna menade att modersmålet är allt, såväl barnens identitet som deras 

personlighet. Genom att ha grunden i sitt modersmål går det lättare att lära sig ett 

andraspråk. Modersmålslärarna berättade att de arbetar integrerat med såväl barnens 

modersmål som det svenska språket då de vill att barnen ska bli tvåspråkiga. De vill 

att barnen ska lyckas och menade därför att såväl skola som samhälle bör satsa på 

modersmålsundervisningen och tänka mer effektivt och långsiktigt då hela samhället 

skulle vinna på det.  De poängterade att Skolverket skulle ta ett större ansvar och att 

alla barn ska ha rätt till modersmålsundervisningen från tre års ålder.  

5.2 Lärarna i förskoleklassernas uppfattningar om 

modersmålets generella betydelse för barnen 

Nedan behandlas resultatet av den andra frågeställningen som är hur lärare i 

förskoleklass uppfattar modersmålets generella betydelse för barnen. Resultatet är 

kategoriserat i tre underrubriker, Modersmålet behövs för att lära sig ett andraspråk, 

Barn får tidigt lära sig samförståndet i synliggörandet av olika kulturer samt 

Otillräckliga kunskaper och resurser. Avslutningsvis följer en Sammanfattning. 

5.2.1 Modersmålet behövs för att lära sig ett andraspråk 

Inledningsvis frågade vi lärarna i förskoleklasserna hur de såg på modersmålets 

betydelse. En uttryckte direkt: 

Det är ju modersmålet, det är ju det känslomässiga språket. Så vi tycker det är 

jätteviktigt att barnen utnyttjar sitt modersmål och att de talar det mycket 

hemma. Vi uppmuntrar föräldrarna att tala modersmålet hemma /…/ Just för att 

bygga ett helt språk, för det har ju visat sig alltså att har man inte sitt 

modersmål klart då har man ju mycket svårare att lära sig svenska. 

De menade att det är centralt att behärska sitt modersmål och att det krävs för att man 

ska lära sig ett andraspråk. Dock framkom det delade åsikter i samtalet om 

modersmålet används i hemmet:  

Vi har många föräldrar som tror att barnen lär sig svenska snabbare om de 

pratar svenska med sina barn.  

Jag tror många gånger att man inte behöver uppmuntra för det, det är 

automatiskt att de pratar sitt modersmål hemma. 

Dock höll alla med om att risken finns att barnen blir halvspråkiga om de inte 

behärskar något av språken fullt ut. En fälla lärarna i förskoleklasserna har stött på är 

att de trott att barnen har förstått det svenska språket men att de har vilseletts. En 

menade att:  

/…/ men alltså tar man lite djupare så har de ju de här begreppen som de 

saknar. Men man kan ju bli lurad på det faktiskt så att man tror att de förstår 

mycket mer än vad de egentligen gör. 
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Modersmålet behöver därför poängteras och uppmuntras hos föräldrarna då barnen 

lyssnar mycket på dem, om de då talar dålig svenska finns en stor risk att det 

överförs till barnen. I samtalet framkom det att barnen inte använder sitt modersmål i 

verksamheten då de menade att: 

 Här i skolan pratar vi ju svenska, enbart, för det är ju vårt gemensamma språk.  

Däremot var de överens om att de barn som inte kan det svenska språket också måste 

göra sig hörda och då förekommer det att barnen talar sitt modersmål men då 

tillsammans med sina kompisar under fria leken. De har märkt att barn med samma 

modersmål vanligen leker tillsammans då de känner en trygghet och gemenskap med 

varandra. Dock påpekade de att de inte upplever en isolerad grupp i den stora 

gruppen utan att de istället anser det naturligt att barn med samma modersmål söker 

sig till och ta hjälp av varandra i verksamheten såsom att översätta och förklara. 

Lärarna i förskoleklasserna poängterade att det är en central del i barnens identitet 

och att de har en förståelse för att de känner trygghet hos varandra.  

Det är ju det det handlar om hela tiden. Trygghet! 

De menade att man bör ta tillvara på barnens bakgrunder och kunskaper i 

verksamheten. Dessutom måste man tillåta barnen att använda sitt modersmål när de 

känner att de inte kan göra sig förstådda på andraspråket. 

5.2.2 Barn får tidigt lära sig samförståndet i synliggörandet av olika 

kulturer 

Absolut! Visst finns det fördelar. 

Bara fördelar. 

Barnen får ju tidigt lära sig samförståndet. Att vi är alla lika trots att vi kommer 

från olika delar av världen. 

och vilka erfarenheter de får, alltså..mm.. både språkmässigt och kulturmässigt 

/…/ 

Det här resonemanget hade lärarna i förskoleklasserna kring vilka fördelar det 

innebär att ha barn med olika kulturer i verksamheten. De kom även in på att alla 

barn vanligen tar helt naturligt och att de inte alls tycker att det är konstigt att de inte 

förstår varandra i början. De menade att det ger en större förståelse för kulturella 

bakgrunder om det finns många olika språk i verksamheten då man redan i tidig ålder 

kan arbeta från grunden med att öka förståelsen för olikheter.  

I frågan om hur lärarna i förskoleklasserna arbetar med barn som har ett annat 

modersmål än svenska berättade de att det ofta är prepositioner de har svårt för 

exempelvis i och under. Därför använder de vanligen enklare ord, upprepar orden 

samt benämner det de gör hela tiden för att nöta in kunskapen. De tar mestadels hjälp 

av sig själva och barnen som verktyg där de med hjälp av bilder och kroppsspråk 

förtydligar innehållet för att det ska bli konkret för barnen. De berättade även för oss 

att de arbetar mycket med att skapa en förståelse och en positiv syn av skillnader i 

hela barngruppen. Med hjälp av jordglob eller karta kan de återigen konkret arbeta 

med hela gruppen för att jämföra och se barnens olika flaggor samt tala om barnens 

ursprung. För att det ska bli en naturlig del i gruppen och för att barn med annat 

modersmål än svenska inte ska känna sig utpekade utgår de från berättande samtal 

där alla barn får dela med sig om egna erfarenheter såsom vilka länder de har varit i, 

vilka de känner till och vilka länder de är ifrån. På det sättet menade de att alla barn 

får en förståelse för varandra och de uttryckte att: 
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/…/ det finns mycket att jobba med. Men det gäller att vara konkret tror jag. 

Konkret är ledordet. 

För att skapa en ömsesidig respekt hos både barn och vuxna arbetar de aktivt med att 

öka förståelsen kring att alla är olika men samtidigt lika. På deras ytterdörr berättade 

de att det finns en bild över världen med alla barnens ansikten och flaggor på där det 

står ”XXX förskoleklassen – En del av världen”. De menade att det blir ett tydligt 

sätt att framhäva barnens kulturella bakgrunder.  

5.2.3 Otillräckliga kunskaper och resurser 

En svårighet lärarna i förskoleklasserna beskrev om arbetet med barn som har ett 

annat modersmål än svenska är speciellt när det kommer helt nya barn till dem: 

Det jobbigaste det är ju när de kommer och inte kan ett ord svenska. För det är 

ofta ingen med utan man blir bara satt i en grupp och då är det så att alla pratar 

svenska och jag kan inte lyssna eller jag kan inte höra eller jag förstår inte vad 

de säger och man kan inte göra sig förstådd som barn då ju. Och sen ska jag 

som lärare försöka att veta vad detta stackars barn gråter för till exempel eller 

någonting sådant. Det är inte lätt! Och där är ju en stor svårighet egentligen. 

Det höll alla med om och de kände sig otillräckliga samt att de inte får den stöd och 

den hjälp de skulle behöva. De ansåg inte att det var en svårighet med att ha just barn 

med ett annat modersmål än svenska i verksamheten utan mer ett dilemma att veta 

hur man ska stödja barnen tillräckligt för att de ska känna sig delaktiga i 

barngruppen. Lärarna i förskoleklasserna reflekterade över att det inte finns 

tillräckligt med resurser vilket bidrog till en ökad känsla av otillräcklighet. De 

saknade mer hjälp och stöd från ledningen och uttryckte att:  

Man får söka kunskapen själv helt enkelt. Något stöd får man egentligen inte, 

annat än från sina kollegor. 

Lärarna i förskoleklasserna menade att det finns många skillnader i barnens 

kulturella bakgrund som kan missförstås och därmed vara svåra att framhäva.  De 

samtalade om att det är svårt att veta hur mycket man kan arbeta med olika områden 

utan att varken barn eller föräldrar ska känna sig åsidosatta. De berättade att vid olika 

traditionella högtider såsom jul förekommer det att en del barn inte kommer till 

verksamheten. En stor del av verksamheten handlar om traditioner och där 

poängterade de vikten av att de olika religionerna som kommer in i verksamheten är 

svåra att hantera och synliggöra då tillräckliga resurser saknas. För att tillgodose det 

menade lärarna i förskoleklasserna att:  

Det kräver ju mera flexibilitet /…/ man måste liksom följa med på ett annat sätt 

än om man har en homogen grupp. 

De berättade att de i verksamheten tillsammans arbetar och utbyter kunskaper med 

varandra för att utveckla sig själva. Genom det försöka närma sig barnens kulturella 

bakgrunder och tillgodose deras traditioner och erfarenheter.  

Okunskap kunde lärarna i förskoleklasserna även relatera till föräldrarna i form av att 

de ansåg att de saknades tillräcklig förståelse för modersmålsets betydelse och att det 

gäller att man uppmuntrar dem att låta sitt barn ta del av modersmålsundervisningen 

då den är frivillig. Det uttrycktes i samtalet:  

Är man en klok förälder så tackar man ju ja! 
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Däremot samtalade de om att föräldrar kan tacka nej till modersmålsundervisningen 

på grund av att de har någon relation till modersmålsläraren som de inte känner sig 

bekväma med. Det kan exempelvis handla om att det finns en fientlighet mellan olika 

kulturer som sitter djupt rotat hos föräldrarna. De berättade för oss att det 

förekommer på deras skola, ganska nyligen var det en förälder som inte ville att sitt 

barn skulle få modersmålsundervisning då modersmålslärarens och förälderns 

hemland varit i krig. Lärarna i förskoleklasserna menade att språken enbart skiljer sig 

dialektalt. Vidare berättade de för oss att det handlar om krig som var för femton år 

sedan som barnen inte har med att göra, men det sitter djupt rotat hos föräldrarna och 

det menade de är sorgligt.  

5.2.4 Sammanfattning 

Lärarna i förskoleklasserna samtalade om att det är centralt att barnen utnyttjar sitt 

modersmål och att de använder det i hemmet då det är barnens känslomässiga språk. 

Det framkom delade åsikter i samtalet om modersmålet används i hemmet och de 

poängterade att de uppmuntrar föräldrar att tala modersmålet med sitt barn. De 

berättade att barnen inte använder sitt modersmål i verksamheten då svenska är det 

gemensamma språket. Lärarna i förskoleklasserna såg bara fördelar med att ha barn 

med olika kulturer i verksamheten då det ger en större förståelse för kulturella 

bakgrunder. Dock framkom det att de kände en otillräcklighet i form av att de inte får 

den stöd och hjälp de skulle behöva, de såg det som ett dilemma i hur man kan stödja 

barnen tillräckligt men menade att det gäller att vara flexibel.   

5.3 Modersmålslärarnas uppfattningar om samarbetet med 

lärare i förskoleklass och samarbetet med hemmet 

Nedan behandlas resultatet av den tredje frågeställningen som är hur 

modersmålslärare uppfattar samarbetet med lärare i förskoleklass och samarbetet 

med hemmet. Resultatet är kategoriserat i två underrubriker, Delade åsikter hos 

modersmålslärarna samt Ett samarbete med hemmet gynnar alla parter. 

Avslutningsvis följer en Sammanfattning. 

5.3.1 Delade åsikter hos modersmålslärarna  

I samtalet med modersmålslärarna framkom det delade åsikter om hur samarbetet såg 

ut med lärarna i förskoleklasserna. En av modersmålslärarna menade:  

Det är perfekt. Samarbete vi har haft. Vi har haft det verkligen perfekt, jag har 

haft det verkligen. Under alla år här på skolan har det aldrig förekommit några 

problem med att någon inte vill samarbeta. 

En annan modersmålslärare ansåg inte att samarbetet fungerade lika bra utan menade 

istället att kommunikationen mellan lärarna i förskoleklasserna är i förbifarten:  

Alltså, det blir mer det där att vi inte sätter oss ner och lixom såhär planerar. 

Det här kanske man ska jobba mer med. 

Den form av samarbete som fanns var att modersmålslärarna befann sig till olika 

grad i förskoleklasserna. En av dem påpekade att det inte var ett direkt samarbete 

mellan yrkeskategorierna utan att man befann sig där tillsammans med barnen. I 

frågan om hur ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna kan gynna barnen 

svarade de att det är mycket betydelsefullt för såväl barn och vuxna. 

Modersmålslärarna berättade att ett bra verktyg kan vara att få förslag på uppgifter 
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som barnen behöver ytterligare stöd i. Däremot fanns en önskan om ett bättre 

samarbete hos en av dem som beskriver situationer som har uppstått med äldre elever 

som inte behärskar språket fullt ut.  

/.../ett prov som han skulle ha dagen efter då. Och han var helt förstörd för han 

förstod inte hälften av det, då var det, jag blev helt förstörd för att jag kan ju inte 

hjälpa honom dagen innan. Då hade jag ju önskat att jag hade haft liksom 

kontakt med lärarna. Att de hade sagt liksom såhär, för jag har inga problem 

med att lägga undan tid för det. Jag vill hjälpa honom, för jag vill ju att han ska 

lyckas. Men har vi inte den kontakten så blir det väldigt svårt. Så nu inser jag att 

jag själv måste ligga i och verkligen gå dit och liksom skaka om dem lite och 

bara PRATA MED MIG! För annars är det ju synd att den eleven inte ska 

lyckas.  

Vid det här tillfället fanns en önskan att läraren i fråga hade kontaktat och informerat 

om elevens situation. Då hade eleven kunnat få hjälp att översätta texten vid 

provtillfället då modersmålslärarna menade att det inte är några problem att avsätta 

tid för det. De talade om att ett samarbete kan främja barnen på så många olika sätt. 

Dels kan barnen få en förståelse för kunskapen utifrån både sitt modersmål och det 

svenska språket samt att få stöd och hjälp när de har svårt att ta till sig kunskapen på 

sitt andraspråk. Utifrån det menade modersmålslärarna att man kan får en djupare 

insyn i de olika yrkeskategoriernas situationer där de vill att det ska finnas en 

förståelse för hur mycket de hjälper barnen med ett annat modersmål än svenska. De 

poängterade att de satsar starkt och menade vidare att barnen inte får den hjälp de 

behöver i skolan. De uttryckte att elever med ett annat modersmål än svenska söker 

sig till dem för att få stöd när de mår dåligt eller har en ouppklarad konflikt med 

deras lärare. De hjälper då till att vara en medlare i samtalet mellan lärare och elev 

för att lösa problemet. Genom att ha ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna 

menade de att det ger en förståelse för elevens svårigheter där man genom ett 

integrerat arbete skapar de bästa förutsättningarna där eleven är i centrum.  

5.3.2 Ett samarbete med hemmet gynnar alla parter 

Ett samarbete med hemmet gynnar alla parter menade modersmålslärarna då de 

förstår varandras kulturella bakgrunder och därmed kan ha en öppen kommunikation. 

De berättade att föräldrar kontaktar dem i stort sätt dagligen med olika problem som 

modersmålslärarna kan hjälpa dem med. De beskrev: 

/…/ automatiskt man pratar om eleverna, man pratar om skolan, deras framgång 

eller allt, hinder eller det som vad som helst! Ehh vi träffar våra föräldrar mer 

än svenska läraren de bara träffa dem när det är utvecklingsdag. Tiden för 

utveckling. 

Modersmålslärarna berättade att de har en bra kontakt med hemmet då föräldrarna 

vanligen känner ett starkare band till dem genom att de i grunden talar samma språk 

och därmed ökar förtroendet för och samspelet med varandra. 

Modersmålsundervisningen är frivillig och det är föräldrarna som tar beslutet om 

deras barn ska få ta del av det. På utvecklingssamtal och föräldramöte är 

modersmålslärare vanligen med och de menade att det inte enbart är modersmålet de 

arbetar med utan att de är där för att stödja såväl barn, föräldrar och kollegor.  

Dock påpekade modersmålslärarna ett hinder som man kan stöta på i arbetet med 

modersmålsundervisningen och det var olikheter i de kulturella bakgrunderna. Det 

kan uppstå en konflikt gällande att de är från fel land. De menade att det finns 

föräldrar som inte tillåter sitt barn att bli undervisad av en modersmålslärare som 
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kommer från ett land som har varit i krig med deras ursprungsland. I samtalet 

berättade de om egna erfarenheter de har varit med om i sitt yrke, de beskrev 

följande: 

/…/ det är väldigt intressant för det är ju alltså mer dialektala skillnader i 

språken det är ju inte att man inte förstår det /…/ och folk de lever ju ändå i 

Sverige, att de inte kan släppa det som var. Ofta är det ju små barn, exempelvis 

förskoleelever som inte har en aning om att det var krig för en femton år sen. 

Alltså de har ingenting med det att göra. Jag har ingenting med det att göra. Det 

känns väldigt konstigt att man lixom lever kvar i det när man ändå bor här. 

Modersmålslärarna påpekade att det är okunskap och menade att felet ligger hos 

föräldrarna. De poängterade därmed att de i integreringen med föräldrar kan 

synliggöra och bygga upp en ömsesidig förståelse. Det bidrar till att föräldrarna kan 

få en uppfattning för modersmålets betydelse samt en förståelse för hur viktigt det är 

för deras barn.  

5.3.3 Sammanfattning 

Det framkom delade åsikter hos modersmålslärarna i hur samarbetet såg ut med 

lärarna i förskoleklasserna. Däremot menade modersmålslärarna att ett samarbete 

mellan olika yrkeskategorier gynnar såväl barn som vuxna. De saknade mer 

information från lärare om barns situationer för att ge dem stöd i det de behöver 

ytterligare hjälp med. Modersmålslärarna samtalade om att de har en bra kontakt 

med hemmet då de i grunden talar samma språk. Dock påpekade de ett hinder som 

man kan stöta på i form av olikheter i de kulturella bakgrunderna såsom konflikter 

och krig.  

5.4 Lärarna i förskoleklassernas uppfattningar om samarbetet 

med modersmålslärare och samarbetet med hemmet 

Nedan behandlas resultatet av den fjärde frågeställningen som är hur lärare i 

förskoleklass uppfattar samarbetet med modersmålslärare och samarbetet med 

hemmet. Resultatet är kategoriserat i två underrubriker, Modersmålslärarna behövs 

ute i barngruppen samt Modersmålslärarna är ett stöd i kommunikationen med såväl 

föräldrar som barn. Avslutningsvis följer en Sammanfattning.  

5.4.1 Modersmålslärarna behövs ute i barngruppen  

Lärarna i förskoleklasserna samtalade kring samarbete som begrepp och menade att 

det blir en definitionsfråga. De beskrev begreppet från två olika synvinklar, dels att 

ha ett samarbete i form av att arbeta med samma barn, dels att ha ett integrerat 

förhållningssätt där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans. Lärarna i 

förskoleklasserna uttryckte att: 

Men alltså..Samarbete vet jag inte om vi kan kalla det. 

/…/ när modersmålsläraren kommer och ska jobba med sina barn, så att säga, 

då då plockar de ju ofta ut dem och jobbar i egen grupp. Så att vi har ju inte 

mycket samarbete med modersmålslärarna, vi pratar ju väldigt sällan om vad de 

gör och de frågar inte direkt /…/ 

Lärarna i förskoleklasserna menade att modersmålslärarna är en god hjälp men att de 

inte kan kalla det direkt samarbete då de varken kommunicerar om arbetet eller 

arbetar integrerat. Lärarna i förskoleklasserna menade att tiden inte räcker till för ett 

bättre samarbete då modersmålslärarna inte har mycket tid i verksamheten utan åker 
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runt bland olika skolor. De berättade att de har efterfrågat deras hjälp när det 

kommer ett nytt barn till gruppen som är nyinflyttad till Sverige. De menade att 

modersmålslärarna kan fungera som ett stöd för såväl barn, föräldrar och de som 

lärare. Om de fanns i barngruppen skulle de kunna vara med barnen men också 

kommunicera med föräldrar för att ge dem en inblick i verksamheten. Den hjälpen 

önskar de främst i början av terminen då de har en helt ny grupp att skapa en 

trygghet hos och att det då är svårt att fokusera på barn som inte behärskar det 

svenska språket och ge de barnen den tid som behövs. Ett integrerat samarbete skulle 

kunna leda till en större förståelse för regler, uppbyggnad och struktur i 

verksamheten och påpekade  

/…/ jag tror att det skulle ge en kickstart för de här barnen. 

I frågan om det fanns en önskan om ett bättre samarbete med modersmålslärarna 

framkom det att de gärna ville ha det, där de önskade att modersmålslärarna befann 

sig mer i barngruppen istället för att enbart arbeta enskilt med dem. De menade att 

genom att barnet får integrera sitt första- och andraspråk får de kunskapen på vardera 

språk vilket bidrar till att båda språken blir förstärkta.  Lärarna i förskoleklasserna 

menade att:  

Jag tror att det skulle lära dem mer om de var mer ute än att om de tar undan 

dem så. 

De ser då vad vi gör och sen kan de ta upp det med barnen/…/ då ökar man 

förståelsen på ett helt annat sätt. Om modersmålslärarna är med i verksamheten.  

De talade om att de själva kunde vara mer engagerade för att få ett fungerande 

samarbete i form av att tala med rektor, modersmålslärarnas chef eller direkt med 

modersmålslärarna. I samtalet framkom det: 

Men det kanske är så enkelt att vi kanske kan fråga dem så kanske de kan göra 

det. Så de bara ’ja självklart kan vi göra det’. Jag har i alla fall inte frågat 

någon! 

Avslutningsvis poängterade lärarna i förskoleklasserna deras uppskattning av 

modersmålslärarna.  

/…/ modersmålslärarna, för de är ju, de har ju fullt upp och är på massa olika 

skolor. Men de kämpar på verkligen, de är beundransvärda! 

Ja, de är jätteduktiga. 

Ja verkligen, de gör sitt bästa för att få det att fungera. 

De är fantastiska, ja! 

5.4.2 Modersmålslärarna är ett stöd i kommunikationen med såväl 

föräldrar som barn 

När vi frågade lärarna i förskoleklasserna om samarbetet med hemmet menade de att 

det kan vara svårt men mycket betydelsefullt. I samtalet framkom det att det ibland 

kan uppstå missförstånd med föräldrar då man inte fullt ut behärskar samma språk. 

De poängterade vikten av att de behöver hjälp av modersmålslärarna, särskilt vid 

kommunikationen med föräldrarna eftersom det lätt kan bli missuppfattningar mellan 

dem. De uttryckte: 

Men visst kan det bli missuppfattningar. Just på grund av språkförbristning.  

De framhävde också att det skiljer sig i föräldrarnas svenskkunskaper och därav blir 

det en fråga om att få tillgång till en resurs för kommunikationen. Resursen kan vara 

antingen en utomstående tolk eller modersmålsläraren. De uttryckte att de vanligen 
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använder sig utav en tolk vid personliga samtal med föräldrarna istället för en 

modersmålslärare då de menade att: 

/…/det kan vara en del modersmålslärare som känner att de är för personligt 

förknippande med just den familjen och lixom inte vill vara tolk då. Det är ju 

därför man ofta vill ha en tolk, en ganska neutral tolk, då vi ett 

utvecklingssamtal då. Så att man får fram det man har så att säga, att det inte 

lixom ska förskönas eller så.  

Lärarna i förskoleklasserna påstod att även föräldrarna kan känna en trygghet i att ha 

en neutral tolk då de förmodar att föräldrarna vågar öppna sig mer och ta upp 

problem som kan finnas. Föräldrar och modersmålslärare kan ha en privat relation 

som kan innebära svårigheter att ha ett professionellt förhållningssätt och därmed 

försvåras situationen för båda parterna.  

5.4.3 Sammanfattning 

Lärarna i förskoleklasserna resonerade kring att modersmålslärarna är en god hjälp 

men då de varken kommunicerar om arbetet eller arbetar integrerat kan de inte kalla 

det ett direkt samarbete. Lärarna i förskoleklasserna önskade däremot att 

modersmålslärarna befann sig mer ute i barngruppen då de kan fungera som ett stöd 

för såväl barn, föräldrar och lärare. Lärarna i förskoleklasserna poängterade vikten av 

modersmålslärarnas hjälp i samarbetet med föräldrarna då det kan ske missförstånd 

eftersom de inte behärskar samma språk fullt ut.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två områden där studiens frågeställningar kopplas till 

resultatet samt tidigare forskning under respektive rubrik. Rubrikerna benämns som 

Modersmålet och Samarbetet. Avslutningsvis följer Slutord och vidare forskning. 

Diskussionen styrks av bärande citat från resultatet för att tydligt lyfta fram centrala 

och relevanta delar.  

6.1 Modersmålet 

Nedan sammanställs de två första frågeställningarna:  

 Hur uppfattar modersmålslärare betydelsen av sitt arbete med modersmål? 

 Hur uppfattar lärare i förskoleklass modersmålets generella betydelse för 

barnen? 

6.1.1 Uppfattningar om modersmålet 

Ladberg (2007) och Nygren-Junkin (2006) skriver att det är många som uppfattar 

modersmålet som en begränsning och att det finns föreställningar om att det tar 

längre tid att lära sig svenska om man lägger ner tid och kraft på modersmålet. I 

likhet med forskarna resonerar lärarna i förskoleklasserna i vår studie om att ”vi har 

många föräldrar som tror att barnen lär sig svenska snabbare om de pratar svenska 

med sina barn”. För att förtydliga modersmålets betydelse menar lärarna i 

förskoleklasserna att man uppmuntrar föräldrarna att tala sitt modersmål i hemmet. 

Det visar även Skans (2011) i sin licentiatuppsats i form av att om modersmålet stöds 

och uppmuntras i verksamheten bidrar det till att föräldrarna blir inspirerade att 

använda modersmålet tillsammans med sina barn. Vårt datamaterial visar att om 

föräldrarna har svårt att tala det svenska språket finns en stor risk att det överförs till 

barnen. Lärarna i förskoleklasserna menar att det är centralt för barnen att utveckla 

sitt modersmål för om man inte behärskar det har man mycket svårare att lära sig ett 

andraspråk. Här kan man se en konklusion i form av hur centralt det är att föräldrar 

talar sitt modersmål i hemmet och en betydande aspekt är att föräldrar och barn får 

den uppmuntran från skolan. Det är en viktig faktor som även Ladberg (2007) och 

Nygren-Junkin (2006) påvisar då de menar att när barnet utvecklar sitt modersmål 

stärks deras språkutveckling, vilket är en central aspekt i hur barn lär sig ett 

andraspråk. Modersmålslärarna i vår studie menar att ”för har du grunden i ditt 

modersmål så går det lättare att lära sig sitt andraspråk också”.  

Skans (2011) visar att lärare idag lyfter fram arbetet med barns alla språk som en av 

de vikigaste pedagogiska uppgifterna i verksamheten. Vidare tar han upp att en 

grundläggande del i verksamheten är att lära ut språk och att man där bör ha en vilja 

att stödja och lyfta fram barnens kommunikation oberoende av vilket språk barnen 

använder. Dock menar Andersson (2007) att det är en oklar fråga avseende 

modersmålsundervisning då det finns en känsla av otillräcklighet hos många lärare. 

Det framkommer även i forskningen att lärare är osäkra på hur de kan möjliggöra 

och framhäva modersmålet i undervisningen. Det styrker lärarna i förskoleklasserna i 

vår studie där de talar om osäkerhet i form av att de känner sig otillräckliga då de 

inte får den stöd och hjälp de behöver. Svårigheten handlar för dem inte om vilka 

barn som finns i gruppen utan om hur de ska kunna stödja dem tillräckligt. 

Andersson (2007) menar då att det är betydelsefullt att i arbetslaget tillsammans 

reflektera över arbetet där olika uppfattningar och lösningar synliggörs. Det kan 



27 

 

bidra till en större förståelse för hur man arbetar och hur man ytterligare kan främja 

barnens utveckling. I vår studie poängterar lärarna i förskoleklasserna vikten av 

varandra då de uttrycker att ”man får söka kunskapen själv helt enkelt. Något stöd 

får man egentligen inte, annat än från sina kollegor.” De berättar vidare att de i 

verksamheten tillsammans arbetar och utbyter kunskaper med varandra för att 

utveckla sig själva. Därigenom försöker de tillgodose barnens kulturella bakgrunder 

och erfarenheter samt närma sig dess traditioner. Utifrån såväl tidigare behandlad 

forskning som vårt resultat kan utläsas en problematik i att endast få stöd och hjälp 

från sina kollegor där ny kunskap och information kan gå förlorad. Arbetet kan 

därmed bli rutinartat och sakna variation där verksamheten präglas av personalens 

invanda arbetssätt. Ny kunskap och information skulle kunna leda till fler 

möjligheter att nå barnen på ett individualiserat plan. Därav är det centralt att det på 

organisationsnivå läggs fokus på fortbildning inom personalstyrkan för att 

möjliggöra och utveckla arbetet med barnens alla språk.  

Det framkommer i vår studie att det är centralt att barnen får utveckla både första- 

och andraspråket parallellt. Det poängterar Torpsten (2008) i sin forskning där hon 

menar att man bör möjliggöra ett varierat arbete där båda språken integreras. I vårt 

resultat visar modersmålslärarna betydelsen av att barnen förenar modersmålet med 

det svenska språket då de vill att barnen ska bli tvåspråkiga där de behärskar båda 

språken fullt ut. Ladberg (2007) styrker det med att det är av vikt att i verksamheten 

arbeta medvetet med barnens alla språk, såväl det svenska som deras modersmål, och 

att det blir en naturlig del i vardagen både för vuxna och barn. För att möjliggöra det 

menar Eklund (2003) att det är centralt att i verksamheten lyfta fram olikheter. Det 

går att dra paralleller till vår studie där lärarna i förskoleklasserna arbetar med att få 

en förståelse och en positiv syn av skillnader i hela barngruppen. Dessutom utgår de 

ifrån berättande samtal tillsammans med barnen där de får chans att dela med sig av 

egna erfarenheter. De menar att det är av vikt att respektera barns och föräldrars 

bakgrunder utan att de ska känna sig åsidosatta. Lärarna i förskoleklassernas 

arbetssätt kan kopplas till ett interkulturellt perspektiv som Skans (2011) menar är 

när man i verksamheten har en positiv inställning till barnens alla språk. Lärarna i 

förskoleklasserna i vår studie arbetar bland annat genom att samtala om olika 

kulturer och bakgrunder i vardagen. I relation till det menar Lorentz (2006) att det 

bidrar till att barn och elever med olika kulturella bakgrunder lär sig att 

kommunicera med och lära av varandra. I vårt resultat ses bara fördelar med att ha 

olika kulturella bakgrunder i barngruppen. Barnen får tidigt lära sig samförståndet 

och redan från tidig ålder få en förståelse kring kulturella olikheter. Det styrker 

Granstedt (2010) i sin forskning då hon menar att man i verksamheten bör ha ett 

öppet förhållningssätt där barnen oberoende av kulturella bakgrunder får berätta om 

sina erfarenheter för varandra. Vår studie visar även att lärarna i förskoleklasserna 

arbetar med konkret material där varje individ får möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter såsom vilka länder de har varit i och vilket land de kommer ifrån. De 

menar att på så vis skapas en ömsesidig respekt hos både barn och vuxna där 

förståelsen ökar kring att alla är olika men samtidigt lika. Det blir därmed ett tydligt 

sätt att framhäva barnens kulturella bakgrunder och det arbetar de aktivt med för att 

öka förståelsen i hela barngruppen. Även Eklund (2003) belyser intagandet av ett 

interkulturellt perspektiv i verksamheten där man genom värderingar och respekt 

närmar sig andra kulturer. Forskaren menar vidare att det är angeläget att 

modersmålet får utrymme i verksamheten, dock visar vår studie att barnen inte 

använder sitt modersmål mer än i leken och för att hjälpa varandra. I relation till det 
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visar Evaldsson (2002) i sin studie att modersmålet inte uppmuntras utöver 

modersmålsundervisningen. Lärarna i förskoleklasserna i vår studie samtalar om 

betydelsen av att uppmuntra både barn och föräldrarna att tala sitt modersmål. 

Däremot påpekar de att ”här i skolan pratar vi ju svenska, enbart, för det är ju vårt 

gemensamma språk”. Här kan urskiljas en konsekvens av att förespråka ett visst sätt 

men handla på ett annat. Det kan bero på brist av kunskap och otillräcklighet, därmed 

blir det svårt att i verksamheten lyfta fram barnens alla språk utan stöd på 

organisationsnivå.  

6.2 Samarbetet 

Nedan sammanställ de två sista frågeställningarna: 

 Hur uppfattar modersmålslärare samarbetet med lärare i förskoleklass och 

samarbetet med hemmet? 

 Hur uppfattar lärare i förskoleklass samarbetet med modersmålslärare och 

samarbetet med hemmet? 

6.2.1 Uppfattningar om samarbetet   

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) uppmanas läraren att sträva mot ett samarbete mellan 

olika yrkeskategorier där kunskaper och erfarenheter ska utbytas mellan personal och 

andra berörda skolformer. Det kan utläsas i såväl vår studie som i Anderssons (2007) 

forskning att det sällan förekommer. Vårt resultat visar att lärarna i förskoleklasserna 

inte kan se ett direkt samarbete då de varken kommunicerar om arbetet eller arbetar 

integrerat. Andersson (2007) styrker det då hon menar att olika yrkeskategorier är 

inriktade på sitt språk där de olika parterna arbetar med sitt eget område. Vår studie 

visar dock att det finns en önskan om ett bättre samarbete mellan lärarna i 

förskoleklasserna och modersmålslärarna. Respondenterna menar att det skulle 

gynna alla parter i form av att föräldrarna skulle få en djupare inblick i 

verksamhetens struktur och uppbyggnad. Det skulle även främja de olika 

yrkeskategoriernas arbete då de får en större förståelse för varandras yrkesroller där 

de genom att kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskaper kan stärka det 

enskilda barnets utveckling och lärande. Genom ett samarbete möjliggörs att barnen 

får möta sitt första- och andraspråk parallellt vilket bidrar till att båda språken blir 

förstärkta. Lärarna i förskoleklasserna menar att det skulle vara en stor hjälp för såväl 

barnen och de vuxna då modersmålslärarna finns där som ett stöd och det kan sättas i 

relation till Anderssons (2007) forskning då hon menar att det idag finns en djupare 

förståelse för ett samarbete över yrkesgränserna. Det ses som ett värdefullt redskap 

för att främja lärandet hos både barnen och lärarna. Forskaren menar vidare att det är 

betydelsefullt att ha ett samarbete med modersmålsläraren då de kan tolka barnen 

med andra ögon vilket bidrar till en breddad kunskap och förståelse av ett barn. Vår 

studie visar att ett integrerat samarbete skulle kunna leda till att barnen får en större 

förståelse för regler, uppbyggnad och struktur i verksamheten. Trots en önskan om 

ett bättre samarbete med varandra verkar det inte fungerar fullt ut.  

Modersmålslärarna och lärarna i förskoleklasserna samtalar om att det saknas tid och 

resurser, däremot visar resultatet att även kommunikationen är en betydande faktor 

för att få samarbetet att fungera. I vår studie framkommer det att modersmålslärarna 

skulle vilja att lärarna i förskoleklasserna samtalade mer om barnens situation med 

dem, samtidigt som lärarna i förskoleklasserna önskar att modersmålslärarna var mer 

delaktiga i barngruppen. Båda yrkeskategorierna påpekar att det skulle gynna barnen 
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och deras fortsatta utveckling, dock saknas kommunikation mellan de olika 

yrkeskategorierna där lärarna i förskoleklasserna påpekar att ”men det kanske är så 

enkelt att vi kanske kan fråga dem så kanske de kan göra det”. Det framkommer i 

samtalet att det egentligen inte är någon som har drivit vidare frågan om ett bättre 

samarbete. Här finns en implikation i form av att trots att det finns en önskan från 

båda parter saknas drivkraften att verkställa det.  

En svårighet som modersmålslärarna påpekar är att det finns olikheter i kulturella 

bakgrunder och att det kan uppstå konflikter om de är från fel land. Föräldrar kan då 

tacka nej till modersmålsundervisningen eftersom de inte tillåter att deras barn blir 

undervisade av den läraren. Även lärarna i förskoleklasserna påpekar konflikter som 

kan uppstå i form av krig som var för femton år sedan. De poängterar att barnen inte 

har med det att göra men att det sitter djupt rotat hos föräldrarna och det är ju 

sorgligt. Modersmålslärarna menar att det handlar om okunskap hos föräldrarna och 

därmed är det centralt att man uppmuntrar föräldrar och ger dem en förståelse kring 

hur viktig modersmålsundervisningen är för deras barn. Modersmålslärarna menar att 

genom att synliggöra och bygga upp en ömsesidig förståelse med föräldrarna bidrar 

det till en ökad förståelse och därmed ökar möjligheterna till ett fungerande 

samarbete. Andersson (2007) menar att modersmålslärarna har en djupare förståelse 

för barnets språk och kultur vilket bidrar till en betydande roll i det dagliga arbetet. 

Även Granstedt (2010) skriver i sin forskning att modersmålslärarna besitter egna 

erfarenheter i form av utländsk bakgrund vilket möjliggör en bättre relation med 

föräldrarna. Vår studie visar att lärarna i förskoleklasserna ser samarbetet med 

hemmet som en svår uppgift när föräldrarna talar ett annat modersmål än svenska. 

De menar att missförstånd kan uppstå då de inte behärskar samma språk fullt ut. 

Lärarna i förskoleklasserna påvisar däremot betydelsen av ett samarbete med 

föräldrarna men att de behöver hjälp av modersmålslärarna. Resultatet styrks av 

Granstedt (2010) och Andersson (2007) då de menar att det kan bli missförstånd med 

föräldrar som har ett annat modersmål än svenska då man har olika kulturella 

bakgrunder. Språket kan bli ett hinder vid relationen i form av att man inte förstår 

varandra samt att man har olika uppfattningar av begrepp. Modersmålslärarna lyfter 

fram vikten av ett samarbete då de menar att det gynnar alla parter. De poängterar att 

de har en djupare förståelse kring olika kulturella bakgrunder och kan bidra till en 

bättre kommunikation mellan lärarna i förskoleklasserna och föräldrarna. Där menar 

modersmålslärarna vidare att deras medverkan i gruppen stödjer såväl barn, föräldrar 

och kollegor. Lärarna i förskoleklasserna uttrycker att modersmålslärarna kan bidra 

till ett bättre samarbete mellan skola och hem. De menar också att en 

modersmålslärare kan fungera som tolk vid möten med föräldrar. Däremot påpekar 

de att vid personliga samtal måste man ha i åtanke att såväl föräldrar som 

modersmålslärare kan känna en begränsning i att kunna uttrycka sig och ta upp olika 

problem då de kan ha en personlig relation. Det kan sättas i relation till Anderssons 

(2007) forskning då hon menar att det finns delade meningar om att ha en 

modersmålslärare som tolk då det är svårt att både tyda och delta i ett samtal. Därför 

kan det ibland vara centralt att använda sig utav en neutral tolk som inte har någon 

tidigare relation med familjen och därmed kan fokusera på att tolka samtalet mellan 

lärare och förälder. Det kan förstås att modersmålslärare kan användas som tolk då 

det vanligen saknas tillräckliga resurser. Däremot kan det snarare ses som ett 

problem då modersmålslärarens status kan sänkas eftersom det inte tillhör deras 

uppdrag. Benckert m.fl. (2008) belyser att modersmålslärare och tolk är helt skilda 
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professioner där modersmålslärarens uppgift är att informera om modersmålets 

utveckling.  

Vårt resultat visar att en svårighet i modersmålslärarnas arbete är att det saknas 

kommunikation med lärarna i förskoleklasserna då elever vanligen kommer till dem i 

frågan om hjälp och stöd för att klara olika uppgifter. Då tid, resurser och 

kommunikation saknas får de avsätta sin egen tid för att de vill hjälpa eleverna att 

lyckas. I förhållande till resultatet belyser Andersson (2007) vikten av att det är 

lärarnas ansvar att informera om barnets situation för att möjliggöra lärandet på bästa 

sätt för modersmålslärarna. Det är dock svårt att hitta tid tillsammans för att samtala 

om barnen och strukturera upp arbetet då modersmålslärarna vanligen arbetar på 

olika skolor. Det kan man se kopplingar till utifrån vårt resultat där lärarna i 

förskoleklasserna önskar ett bättre samarbete tillsammans med modersmålslärarna 

men menar att tiden inte räcker till då modersmålslärarna inte har mycket tid i 

verksamheten utan åker runt bland olika skolor. Här kan man relatera till det 

Andersson (2007) poängterar i sin forskning att det borde vara skolledningens ansvar 

att ordna resurser som möjliggör ett samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Det 

kräver dock ett samordningsarbete inom kommunen då flertal modersmålslärare 

vanligen anställs centralt medan övriga lärare är lokalt anställda på förskola och 

skola. Forskaren menar att det är en central aspekt i barns lärande då man 

tillsammans kan samtala och reflektera över barnens situation.  

I vår studie beskriver modersmålslärarna statusen på yrket som låg. De menar att det 

beror på okunskap om betydelsen av modersmål samt att det inte finns någon 

förståelse för hur mycket de hjälper barn med ett annat modersmål än svenska. De 

poängterar att de satsar starkt men att barnen inte får den hjälp de behöver i skolan 

och därmed får de avsätta mycket egen tid för att tillgodose deras behov. I 

förhållande till det menar både Andersson (2007) och Granstedt (2010) att den låga 

statusen beror på att modersmålslärarna arbetar i det tysta och därmed blir deras 

arbetsinsatser osynliga för andra yrkeskategorier. Här kan urskiljas hur framträdande 

ett samarbete sannerligen är för likväl statusen då samarbetet synliggör och skapar 

förståelse för de olika yrkeskategoriernas profession.  

6.3 Slutord och vidare forskning 

Studien visar vikten av modersmålets betydelse för såväl barnens språkutveckling, 

andraspråksinlärning och identitetsskapande samt för att de ska förstå och bli en del 

av samhället. Modersmålet är barnens ursprungsspråk och därmed det känslomässiga 

språket och har därför en stor betydande faktor. Barnen ska ha rätt att få en god 

grund i sitt modersmål och bli uppmuntrade att använda det. Samarbetet visade sig 

också ha en stor betydelse för modersmålet då man tillsammans kan reflektera och 

dela med sig av erfarenheter för att tillgodose barnens behov. Samarbetet gynnar 

såväl yrkeskategorierna och barnen men också föräldrarna då de genom att få en 

inblick i verksamheten och arbetet med modersmål får en större förståelse för hur 

betydelsefullt det sannerligen är.  

 

Utifrån studien kan det ses intressant med vidare forskning inom området. Ett sätt att 

nå ett annat djup på hur verksamheten arbetar samt hur de ser på modersmålet och 

samarbetet kan vara med hjälp av observationer. Datamaterialet kan möjliggöra en 

inblick i hur de synliggör och uppmuntrar barnens olika kulturella bakgrunder i den 

vardagliga verksamheten. Det kan också möjliggöra en insyn i hur stor utsträckning 
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och i vilka situationer barnen använder sig av sitt modersmål. Utifrån att observera 

kan man också få en insyn i hur föräldrarna integreras i verksamheten.  Vi kan se att 

det hade varit givande att genom det tillvägagångssättet ändra vinkel på studien från 

uppfattningar till handlingar. Genom att studera handlingar hade vi sett det intressant 

att fördjupa oss i följande frågeställningar: 

 Hur synliggör och uppmuntrar verksamheten barnens olika kulturella 

bakgrunder? 

 Hur integreras föräldrar i den vardagliga verksamheten? 

 I hur stor utsträckning samt i vilka situationer använder sig barnen av sitt 

modersmål? 
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BILAGA 1 

Gruppsamtal med lärare i förskoleklass 

 

Uppfattningar om arbetet med barn som har ett annat modersmål än 

svenska 

 Vad har Ni för uppfattningar om arbetet med barn som har annat modersmål 

än svenska? 

 Hur ser Ni på betydelsen av modersmålet? 

 Hur ser Ni på era kunskaper att kunna främja arbetet för dessa barn?  

 Upplever Ni att det finns tillräckligt med stöd och vägledning för Er som 

pedagoger?  

 Vilka möjligheter kan Ni se med att ha en barngrupp med olika kulturer? 

 Vilka hinder kan Ni stöta på i arbetet med flerspråkiga barn?  

Kan ni ge exempel? 

 

Pedagogiskt uppdrag 

 Hur anpassar Ni verksamheten för barn med annat modersmål än svenska? 

Hur uppmuntrar och stödjer Ni? 

 Använder barnen sitt modersmål i verksamheten? I så fall hur? 

 Hur skapar Ni en förståelse i barngruppen för olika kulturer och bakgrunder? 

 Vad är det som avgör om ett barn får modersmålsundervisning?  

Kan ni ge exempel? 

 

Samarbete 

 Vad har Ni för samarbete med modersmålslärarna? Om Ni fick bestämma, 

hur skulle Ni då vilja att det skulle vara? 

 Kan Ni berätta om ert samarbete med hemmet?   

 

Är det något Ni vill tillägga som kan ha betydelse i vår undersökning?  
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BILAGA 2 

Gruppsamtal med modersmålslärare 

 

Uppfattningar om arbetet med modersmål  

 Vad har Ni för uppfattningar om arbetet med barn som har annat modersmål 

än svenska?  

 Hur ser Ni på modersmålets betydelse? 

 Hur uppfattar Ni andras syn kring Ert arbete? 

 Vilka hinder kan Ni stöta på i arbetet med flerspråkiga barn?  

 Hur många timmar i veckan är avsatt för varje individ till 

modersmålsundervisning? Hur beräknas det?  

 

Kan Ni ge exempel? 

 

Pedagogiskt uppdrag 

 Hur arbetar Ni med modersmålet? Hur uppmuntrar och stödjer Ni? 

 Vad har Ni för riktlinjer att arbeta mot? 

 Vad är det som bestämmer om ett barn får modersmål? 

Kan Ni ge exempel? 

 

Samarbete 

 Vad har Ni för samarbete med lärare i förskoleklassen? Hur skulle Ni vilja att 

det ser ut gällande ert samarbete? 

 Kan Ni berätta om ert samarbete med hemmet? 

 

Är det något Ni vill tillägga som kan ha betydelse i vår undersökning?  

 


