
 
 

 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  

15 hp 

Modersmålsundervisning 
Lärares syn på 
modersmålsundervisning och 
samarbete med modersmålslärare i 
förskolan och skolan 
 
 
Farokhdad ”Mani” Azimipour 

Handledare: Kerstin Lagrell   

Examinator: Anne Berg 

Rapport nr: 2014vt00817 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i förskolan och skolan ser på 

modersmålsundervisningen och samarbete med modersmålslärare då forskningsläget för bägge 

ämnen upplevs som begränsad. Datainsamlingsmetod för studien var intervjuer med tre lärare 

från respektive skolform. Intervjuerna har sedan transkriberats, sammanfattats och till sist 

analyserats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter som är språksocialisation utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, Kumashiros teori om icke förtryckande undervisning samt 

konstruktivism. Resultatet av studien visade att samtliga lärare ansåg modersmålsundervisningen 

som viktig, men att tidsbrist och arbetsbördan hindrade lärarna från önskvärd utveckling av 

modersmålsundervisningen. Vad gäller samarbete mellan lärarna och modersmålslärare anser de 

flesta lärare att något sådant inte existerar, medan de som har erfarenhet av denna typ av 

samarbete anser att den sker i begränsad utsträckning. 

 

Nyckelord: Språkutveckling, förskola, grundskola, intervju, modersmålsundervisning, samarbete. 
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Inledning 

Mitt namn är Mani Azimipour och jag har genomgått hela min skolgång i Sverige då jag är 

född och uppväxt i en Stockholmsförort. Under hela min uppväxt har jag i hemmet både talat 

och blivit tilltalad till på persiska. Jag har alltid tyckt om språket, som samtidigt fått mig 

intresserad av den rika kultur och historia landet Iran besitter, där mina föräldrar härstammar 

från. När jag sedan har mött skolan har jag fått känslan av att modersmålet mer eller mindre fallit 

bort, inte i den benämningen att jag inte blivit erbjuden modersmålsundervisning, utan mer att 

denna undervisning alltid skett lite utanför resten av sammanhanget i skolan. Exempel på detta 

som jag personligen har upplevt är antingen att jag blivit utplockad under en gemensam aktivitet 

eller lektion under skoldagen, eller att modersmålsundervisningen skett efter skoltid, när resten av 

barnen har slutat för dagen. Varken mina lärare eller modersmålslärare har försökt integrera det 

ena eller det andra i respektive undervisning. Detta anser jag vara synd då en meningsfull 

modersmålsundervisning hade kunnat leda till att både jag och andra barn i klassen eller 

barngruppen kunde ha skapat ett intresse för både det persiska språket och kulturen. I skolan fick 

jag som sagt modersmålsundervisning vilket jag är tacksam för, även om det kunde varit utformat 

annorlunda, med andra ord mer meningsfullt. Däremot har jag inget minne av att jag fått någon 

typ av modersmålsstöd under min tid på förskolan. Detta var synd för min del då jag ständigt 

mötte det persiska språket i hemmet, men fick aldrig chans att redan i förskolan utveckla mitt 

modersmål i annat sammanhang än med familj och släkt.  

 

Jag vill passa på att tacka mina föräldrar, släkt och de lärare som alltid stöttat mig i min språkliga 

utveckling, både den persiska och svenska. Jag vill även tacka de lärare som har ställt upp på att 

bli intervjuade för denna studie.   



 

 

Bakgrund  

Sverige har blivit alltmer mångkulturellt genom åren. Detta har lett till att många bostadsområden 

i landet har invånare med annat modersmål än svenska. Detta genomsyrar i sin tur både förskolan 

och skolan där en stor del av barnen har ett annat modersmål och kulturell bakgrund än svenska. 

Detta visar sig mest i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö där det i vissa områden 

handlar om över 50 procent av barnen som har annat modersmål än svenska.1 År 2009 var 173 

147 elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning, men bara 53 % av dessa elever 

valde att delta i modersmålsundervisningen. Centerpartiets Helen Törnqvist2 menar att man 

finner olika syften till att elever väljer att delta i modersmålsundervisning:  

 

• många anser att ett extra språk är en tillgång 

• man anser att ett starkt modersmål leder till bättre utveckling av svenska språket och andra 

ämnen 

• föräldrar vill att deras barn ska kunna ha kontakt med släkt och med allmänheten vid 

besök i hemlandet 

 

Anledningar till att barn och elever inte väljer att delta i modersmålsundervisningen lyfts också 

fram i debattartikeln och Helen Törnqvist menar att dessa kan vara:  

 

• att lektionerna ligger efter skoltid vilket stör elevernas läxläsning, umgänge med vänner 

och andra fritidsaktiviteter 

• föräldrarna är inte medvetna om att betyget i modersmål är meriterande inför gymnasiet 

• bristande intresse hos barnen 

 

Åtgärder för att öka antalet barn och elever som deltar i modersmålsundervisningen menar 

debattören kan vara att upprätta riktlinjer för undervisningen. Hon menar även att skolan 

ytterligare ska informera barnens föräldrar om fördelarna med att läsa modersmål. 

     Modersmålsstöd i förskolan har också varit aktuellt i samhällsdebatten. Katrin Krantz, 

journalist hos SVD, skrev 2005 en artikel3 kring förskolans roll att erbjuda modersmålsstöd för de 

barn som är behöriga till detta. Krantz menar att det i tre av fyra kommuner saknas någon typ av 

särskilt stöd eller undervisning för de barn som bör få detta stöd. Hon hänvisar till forskning som 

visar att barn som lär sig läsa och skriva på sitt modersmål får bättre förutsättningar för att lära 

                                                
1 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, 
litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s,19 
2 http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/modersmal-maste-fa-hogre-status-i-skolan/ 2014-04-22 
3 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-av-fyra-kommuner-struntar-i-sprakstod_478811.svd 2014-04-22 



 

 

sig svenska samtidigt. Krantz menar även att barn som får modersmålsstöd trivs bättre i 

förskolan. Flora Villalobos Castillo, socialdemokratisk ordförande i barn-och ungdomsnämnden i 

Järfälla, som skribenten hänvisar till, menar att vi måste utgå från det mångkulturella samhälle 

som Sverige idag faktiskt är och att de pengar som satsas på de små barnen senare betalas tillbaka. 

Modersmålsundervisningens utveckl ing 1970-2000 

Skolverket har i samband med arbete för att utveckla modersmålsundervisningen år 2002 

framfört en rapport där en beskrivning finns över hur modersmålsundervisningen i förskolan och 

skolan utvecklats från 1970-talet, då hemspråksundervisning tog fart fram till 2000-talet. 

Under åren 1970-1990 var modersmålsstödet väl utbyggt i den svenska förskolan och skolan med 

störst tyngd under 1970- och 1980-talen för att sedan avta under hela 1990-talet.4Nedan följer 

information från denna rapport kring hur hemspråks/modersmålsundervisningen varit utformad 

under dessa decennier.  

Under 1970-1980-talen var de flesta överens om hemspråksstödets utformning, men det 

framhölls att organisationen av denna verksamhet inte var avgörande för hur pass mycket denna 

ska gynna barnen med annat modersmål än svenska. Istället lyftes det fram att den 

svenskspråkiga och den tvåspråkiga personalens samarbete kring barnen hade större betydelse för 

barnens tvåspråkiga och kulturella utveckling. Under dessa decennier fanns tre olika 

organisationsformer för modersmålsundervisning.  

 

• Hemspråksgrupper som bestod av språkligt homogena grupper. Det innebär att samtliga 

barn och personal talade samma språk. I samband med denna undervisning skulle barn 

ingå i den dagliga verksamheten/klassrummet med svenska barn och svensk personal 

• Sammansatta grupper där det var blandning mellan barn med annat modersmål än svenska 

och svenska barn, men där personalen var tvåspråkig och kunde prata barnens modersmål. 

Enligt ovanstående rapport från Skolverket finns här goda möjligheter för att utveckla 

båda språken parallellt 

• Svenskspråkiga grupper där majoriteten av barngruppen/klassen består av barn med 

svenska som modersmål och där barnen med annat modersmål än svenska får 

modersmålsundervisning vid enstaka tillfällen.  

 

Under 1990-talet genomgick stora delar av världen ekonomisk kris, inte minst i Sverige. I och 

med denna ekonomiska kris ökade klyftorna i samhället och detta påverkade modersmålsstödets 

och undervisningens omfattning. Detta visade sig särskilt i förskolans verksamhet. Flera 

kommuner avskaffade modersmålsstödet i förskolorna helt medan andra begränsade detta stöd 

                                                
4 Skolverket- Tre decenniers modersmålsstöd bilaga 5 till: Flera språk- fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen- ett regeringsuppdrag 2002. Skolverket 2002 s, 4-33 



 

 

eller undervisning, delvis av ekonomiska skäl, men även av anledningen att svenskundervisningen 

prioriterades.5 För att påvisa den kraftiga skillnaden så erbjöd under 1990-talet knappt 50 

kommuner i landet modersmålsstöd i förskolan jämfört med tio år tidigare då hela 230 

kommuner i landet erbjöd modersmålsstöd. Där modersmålsstöd och modersmålsundervisning 

erbjöds var den utformad till att hållas utanför ordinarie dagtid, alltså efter alla barnen gått hem.  

Under 2000-talet har det visat sig att modersmålsstödet i särskilt förskolan är fortsatt lågt, trots 

att allt fler barn deltar i förskolans verksamhet. Ungefär var fjärde kommun erbjuder 

modersmålsstöd i förskolan. Vissa av kommunerna menar att det är ekonomin som avgör om ett 

barn ska få modersmålsstöd medan andra hänvisar till bristen på personal som är den avgörande 

faktorn. 

Man ser med ovanstående resultat från Skolverkets rapport att modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen i den svenska förskolan och skolan har gått från att ha en stor 

omfattning under 1970-1980-talen för att avta drastiskt under 1990-talet. Detta har pågått ända in 

till 2000-talet.6 

Styrdokument 

I läroplanen för förskolan Lpfö 987 framgår att barn ska känna sig delaktiga och trygga redan på 

förskolan oavsett språklig, kulturell eller ekonomisk bakgrund. I läroplanen för förskolan framgår 

även att språk och lärande hänger ihop, tillsammans med språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska arbeta för att stimulera varje barns språkliga utveckling och ta vara på barnens 

nyfikenhet och intresse till skriftspråket, oavsett vilket språk det handlar om. Enligt läroplanen 

framhålls att barn som på ett givande sätt får utveckla sitt modersmål har bättre möjligheter att 

lära sig svenska samtidigt som kunskaper inom andra områden utvecklas. Enligt riktlinjer från 

skollagen ska förskolan arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får hjälp med att 

utveckla både svenska språket och sitt modersmål.8 

Även läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 tar upp ämnet. 

Där framgår till exempel att lärarna på skolan ska ta hänsyns till varje individs behov och 

förutsättningar. Detta gäller både språkliga och andra förutsättningar. Där framgår även specifikt 

att lärare sinsemellan ska samverka för att eleverna ska uppnå målen. Lärarna på skolan ska även 

organisera undervisningen så att elever upplever den kunskap de tar till sig som meningsfull.9   

Ovanstående delar från styrdokumenten visar på att lärare har riktlinjer kring hur de ska arbeta 

för att främja flerspråkiga barns och elevers språkutveckling. Det är enligt Angel och Hjern 

                                                
5 Skolverket- Tre decenniers modersmålsstöd bilaga 5 till: Flera språk- fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen- ett regeringsuppdrag 2002. Skolverket 2002 s, 4-33 
6 Skolverket- Tre decenniers modersmålsstöd bilaga 5 till: Flera språk- fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen- ett regeringsuppdrag 2002. Skolverket 2002 s, 4-33 
7 Skolverket- Läroplan för förskolan Lpfö 98- Skolverket, 1998 Reviderad 2010 s,7 
8 http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar 2014-05-09 
9http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser 2014-04-12 



 

 

viktigt att skolan samtidigt ser de stora olikheterna i flerspråkiga barns bakgrund. Man kan alltså 

inte samla samtliga barn med annat modersmål än svenska i en och samma kategori. Skolan har 

samtidigt en viktig uppgift i att stärka barns självkänsla då man inte enbart lär sig språk genom 

undervisning i skolan. Genom en förstärkt självkänsla hos barnet skapas mod hos barnet att även 

utanför skolan våga prata svenska med allmänheten enligt Angel och Hjern10.  

 

                                                
10 Angel, Birgitta; Hjern, Anders- Att möta flyktingar. Studentlitteratur: Lund, 2004 s.129 

 
 



 

 

Litteraturöversikt 

Denna översikt består av två delavsnitt, det första avsnittet behandlar tidigare forskning kring 

modersmålsundervisning, medan det andra avsnittet handlar om en relevant teori som forskats 

fram. Denna teori används som en utgångspunkt för studien och kommer ställas mot det resultat 

och den analys som uppstår genom studien.  

Forskningsläget för samarbete mellan lärare och modersmålslärare i både förskolan och skolan 

är väldigt begränsad vilket framgår nedan. Efter att ha sökt litteratur på databaser och bibliotek 

har inte heller likheter och skillnader mellan modersmålsundervisningen på förskolan och 

grundskolan hittats 

Tidigare forskning 

Modersmålets  betyde lse  

Sergio Pawel tar i en artikel upp några forskningsresultat som visar att skolan bör ta 

modersmålsundervisning på största allvar eftersom den leder till olika perspektiv på hur man ser 

sin omvärld. Den skapar en djupare involvering för barnets föräldrar, den stärker barnets 

självkänsla samt att relationen mellan pedagog och barn förstärks. Skolan har ansvar för att alla 

barn ska ha samma förutsättningar och få den undervisning som gynnar dem menar Pawel. 

Undervisning är dock ingenting som utan samspel kan ges barnet i fråga. Det är genom just 

samspel som all god undervisning når barnet, menar Pawel vidare, där språket har en avgörande 

roll. Med detta sagt menar Pawel att den viktigaste grunden för att skapa samma förutsättningar 

för alla barn i skolan är att modersmålsundervisningen måste utvecklas, men även integreras i alla 

skolämnen. 11 Skolverket har framfört en forskningsöversikt kring modersmålsundervisning där 

effekterna av modersmålsundervisning tas upp.12 Den visar bland annat att ungdomar som 

deltagit i modersmålsundervisning i grundskolan har fått blandad effekt på deras kommande 

skolresultat. Det är främst elevernas bakgrund som avgör detta. Barn som inte har så stark 

svenska gynnas mer av modersmålsundervisningen än vad barn med ett väl utvecklat svenskt 

språk gör. De barn som redan har en stark svenska påverkas varken negativt eller positivt av att 

delta i modersmålsundervisningen. Toumela som skrivit Skolverkets forskningsöversikt menar att 

det tvärtom även kan ha negativa effekter på vissa barn som deltar i modersmålsundervisningen 

eftersom de går miste om andra delar av annan undervisning. Detta blir aktuellt inte bara om 

                                                
11 Sergio Pawel- Turning the teaching of languages inside out: embedding the Mother Tounge (MT) into the school-
International Schools Journal Vol XXIX No. 2 April 2010 

12 ht tp ://www.skolverket . s e/po lopo ly_fs/1.9690!/Menu/art i c l e/at tachment/forskningsovers ikt .pd f  2014-04-

24 s, 40 



 

 

modersmålsundervisningen sker under skoltid då barnet får gå ifrån klassrummet, utan även om 

modersmålsundervisningen sker efter skoltid då läxor och andra uppgifter kan uppta elevens tid. 

13 

Atti tyder t i l l  modersmål och modersmålsundervisning 

Det finns och har tidigare funnits argument för och emot modersmålsundervisning. Skolverket 

tar upp detta och hänvisar till Winstedt som analyserat ett antal insändare som handlar om 

attityder till modersmålsundervisning.14 De argument som Winstedt hittat som talar för 

modersmålsundervisningen är att den är nödvändig för att kunna öka barnens färdigheter, i 

synnerhet litterata sådana. Andra argument för modersmålsundervisning är att man anser att 

inlärning av det svenska språket gynnas av modersmålsundervisningen. 

Modersmålsundervisningen anses även vara nära förknippad med barnets trygghet och 

självförtroende, vilket leder till en bekvämare identitetsutveckling hos barnet menar Winstedt. 

Sociologiska argument som Winstedt har hittat säger att modersmålsundervisningen skapar ett 

pluralistiskt samhälle. De argument som Winstedt har hittat som talar emot 

modersmålsundervisning säger bland annat att modersmålsundervisningen hindrar barnen från 

att ta till sig det svenska språket, och den tid som läggs på modersmålsundervisningen bör istället 

fokusera på ökad undervisning i svenskan. Modersmålsundervisningen kan även leda till att 

barnen varken tillägnar sig svenska eller modersmålet menar Winstedt att det finns åsikter kring. 

Till sist menar Winstedt att sociologiska argument säger att modersmålsundervisningen segregerar 

barnen som har annat modersmål än svenska från den övriga undervisningen. 15 

Integrer ing av modersmåls-och ämnesundervisning 

Då modersmålsundervisning är en typ av språkundervisning presenteras här vad forskning säger 

kring integrering av språk- och ämnesundervisning. Språkundervisningen måste ske i samband 

med ämnesundervisningen så att barnet eller eleven kan ta till sig innehållet, samtidigt som 

målspråket tas in. Detta ger en dubbel effekt då både ämnen och språk tillämpas på 

undervisningen. Sellgren menar att skolan inte ska fokusera enbart på språkundervisningen först, 

för att sedan satsa på ämnesinnehåll, utan att barnet eller eleven måste få fortsätta utveckla 

kunskap på sin egen nivå även om hon eller han inte kan komma ifatt språkligt. Sellgren tar 

samtidigt upp att detta arbetssätt kräver mycket från skolan och dess personal, och Sellgren lyfter 

                                                
13 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.9690!/Menu/article/attachment/forskningsoversikt.pdf 2014-

04-24 s, 40 
14 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.9690!/Menu/article/attachment/forskningsoversikt.pdf 2014-
04-24 s, 36 
15  http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.9690!/Menu/article/attachment/forskningsoversikt.pdf 2014-
04-24 s, 36 



 

 

fram en del argument för integrering av språk och ämnesundervisning. Dels menar hon att en 

integrering av detta slag passar bäst ihop med uppfattningen om att språk lärs bäst i meningsfulla 

sammanhang. Man lär sig språket bäst i sammanhang där det faktiskt används till något. Sellgren 

menar även att helt separerad språkundervisning inte räcker för att barnen ska nå framgång i sina 

ämneskunskaper, och att ämne och språk stärker varandra parallellt, man har ett innehållsligt och 

språkligt fokus samtidigt.16 

     Axelsson, m.fl. tar upp vikten av parallell inlärning av modersmålet, svenska och andra ämnen 

och menar att för att en åldersmässig utveckling i skolämnen ska gynnas är det en förutsättning 

att modersmålet används vid andra ämnen när svenskan inte stark nog i förhållande till barnets 

ålder. Det är samtidigt en förutsättning att använda modersmålet och svenskan parallellt för att 

uppnå både de språkliga målen och kunskapsmålen ska uppnås. 17 

    Parszyk tar i sin avhandling upp att det även finns negativa attityder till 

modersmålsundervisningen hos barn och föräldrar. Parzyks forskning visar att detta syns genom 

att det finns en oro att språkutvecklingen inte finns integrerad i undervisningen. Detta leder till 

att barn och föräldrar anser att modersmålsundervisningen kan ha en negativ påverkan på 

skolarbetet. Modersmålsundervisningen ses inte som ett skolämne just för att det sker utanför 

skoltiden menar Parszyk.18 

 

Samarbete  mel lan modersmåls lärare och andra lärare  

Eftersom modersmålslärare är en typ av språklärare tas här upp vad forskning visar kring 

samarbete mellan språklärare och ämneslärare. Mariana Sellgren tar i sin forskning upp 

ovanstående ämne och menar att ämneslärare och modersmåls- eller andraspråkslärare inte 

samarbetar med varandra kring barnets eller elevens språkliga utveckling i tillräckligt stor 

omfattning, vilket får negativa konsekvenser för den berörda. Hon menar att ett samarbete 

mellan dessa lärare där gemensamma planeringar, att ge varandra råd, genomförande och 

utvärderande av undervisningen för barnet eller eleven i fråga ingår är ytterst nödvändig. Detta på 

grund av att det är språket som avgör hur ämnesinnehållet tas emot av barnet eller eleven. 

Språket måste enligt Sellgren ses som ett instrument för att ta till sig ämneskunskap, ju starkare 

språk man har, desto mer underlättar det för individen att ta till sig resterande kunskap i skolan.19  

Hargreaves menar i sin forskning att en av de viktigaste resurser för lärande och utveckling som 

                                                
16 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar 
språk, litteracitet och kunskap. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 214-215 
17 Axelsson, Monica; Lennartsson-Hokkanen, Ingrid & Sellgren, Mariana-Den röda tråden: utvärdering av 
Stockholms stads storstadssatsning-målområde språkutveckling och skolresultat. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. 
Stockholm, 2002 s, 23 
18 Ing-Marie Parszyk- Yalla- det är bråttom, Assyriska/syrianska elevers skolliv följs från förskolan till nian. Ing-Marie 
Parszyk och Studentlitteratur. Lund, 2002 s, 92 
19 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar 
språk, litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 216-217 



 

 

människor har till förfogande är varandra. Han menar även att goda arbetsgemenskaper lärare 

emellan inte bara gynnar lärarnas arbeten, utan även för barnen eftersom att den pedagogiska 

standarden blir bättre av gemenskapen.20 Föregående nämnda forskare tar i en annan avhandling 

upp två typer av vad han kallar för samarbetsorienterade lärarkulturer, å ena sidan 

samarbetskulturer och å andra sidan påtvingad kollegialitet.21 Skillnaden mellan dessa begrepp är 

att i samarbetskulturer ingår naturligt samarbete som sker på lärares egna initiativ. Exempel på 

detta kan vara spontana förändringar och planeringar som sker efter behov, man har inga fasta 

möten eller så kallade arbetslagsträffar som är bestämda av kommun, rektor eller någon annan 

styrande person. Med påtvingad kollegialitet menar Hargreaves samarbete som på något vis ingår 

i lärarnas arbetsuppgifter. Detta kan vara schemalagda möten eller planeringstider. Denna typ av 

samarbete sker inte spontant utan har sedan tidigare tydliga ramar för hur och när samarbetet ska 

ske. Exempel på detta kan vara arbetslagsträffar och arbetsplatsträffar, så kallade APT möten.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulture l l t  perspektiv-  Språksoc ial i sat ion 

En av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie är språksocialisation, som är kopplat till 

ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij (1896-

1934) och innebär att barn lär sig i samspel med varandra, men även genom yttre saker i barnets 

omvärld.22 Barnet deltar från tidig ålder i språklig interaktion och detta leder till att barnet tar del 

av omgivningens kulturella mönster för bland annat språk. Denna språksocialisation gör att 

barnet utvecklar sin kompetens för att ingå i omgivningens samtalsgemenskap. Genom språket 

socialiseras barnet in i de normer som finns i omgivningen. I denna typ av samspel är de vuxna 

mycket viktiga då barnet är starkt beroende av dem. Under sitt första år lever barnet i en 

hemmiljö där modersmålet förmedlas och det sker i en viss typ av omgivning. Barnet deltar 

parallellt i förskolan, som är en annan omgivning, där man inte bara använder sig av ett annat 

språk, utan möjligen även förmedlar en helt annan världsbild. Då barnets grundliga 

språkutveckling sker mellan 18 och 36 månader möter då dessa barn svenska språket innan 

modersmålet har färdigutvecklats. 23 

                                                
20 Hargreaves, Andy- läraren i kunskapssamhället: i osäkerhetens tidevarv. Studentlitteratur. Lund, 2004 s, 147 
21 Hargreaves, Andy-Läraren i det postmoderna samhället. Studentlitteratur. Lund 1998 s, 203-208 
22 Säljö, Roger- Lärande och kulturella redskap. Nordstedts akademiska förlag. Falun 2005 s, 20-21 
23 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar 
språk, litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 21 



 

 

Kumashiros teor i  om icke för tryckande undervisning 

En annan teoretisk utgångspunkt för denna studie är Kumashiros teori om icke förtryckande 

undervisning. Teorin består av fyra delteorier, två av dessa används i denna studie, nämligen 

undervisning för de andra och undervisning om de andra. Det förstnämnda innebär att skolan ska 

vara en plats som är anpassad för att främja alla elever och barn. Där ska finnas en publik för 

minoritetens röst som tar emot och presenterar alla barn och elever. Skolan ska undervisa alla 

barn och elever och inte ha förutfattade inställningar gentemot de andra. Bara för att man har ett 

annat modersmål än svenska innebär inte detta att samtliga barn med svenska som modersmål 

har ett mer utvecklat svenskt språk. Det andra tillvägagångssättet är att lärare undervisar om de 

andra. Denna typ av undervisning ska flätas samman med resterande undervisning och inte 

handla om några enstaka tillfällen i veckan. Här handlar det om att skolan är flexibel för att kunna 

få in denna typ av undervisning vid andra undervisningstillfällen.24 Detta kan handla om 

värdegrundsundervisning, eller att man helt enkelt på ett inte alltför utpekande vis diskuterar 

kring minoriteter som finns i klassrummet eller barngruppen, men även om de minoriteter som 

inte finns i klassen eller barngruppen.  

Konstruktiv ism 

Denna teori pekar på att barnet har en viktig del i sitt eget lärande. Barnet anses vara kompetent 

nog att ta del av kunskap och mening, samtidigt som tilltro visas till barnets förmåga. Detta 

innebär dock inte att man ska jämföra barn som duktiga eller mindre duktiga, utan att man ser 

barn som individer som genom kontakt med andra människor, barn som vuxna, utvecklas. 

Teorin företräds främst av Jean Piaget och går ut på att genom att barnet undersöker, prövar och 

är aktiv i sin omgivning samt konstruerar sin egen förståelse av världen. Man menar inom detta 

perspektiv inte att barnen ska få hamna i en fantasivärld och fastna där, utan teorin säger att 

barnet med tiden konstruerar en mer och mer realistisk världsbild genom erfarenhet och 

upplevelser. Piagets teori har dock blivit kritiserad för att inte ta hänsyn till andra aspekter såsom 

sociala, kulturella, historiska och det sammanhang barnet befinner sig i.25   

Sammanfattning av teoret i ska utgångspunkter 

 Ovanstående teoretiska utgångspunkter är utgångspunkt för denna studie då de sammantaget 

handlar om att på ett gynnsamt sätt utveckla barns språkliga och ämnesmässiga kunskaper i 

samspel med omgivningen. Språksocialisation ur det sociokulturella perspektivet talar för att barn 

lär sig i samspel med andra och att omgivningen har betydelse för barns utveckling. Teorin har 

relevans för studien på grund av att barn hamnar i språkgemenskaper redan i tidig ålder, detta 

                                                
24 http://www.members.shaw.ca/safe21/Kumashiro__2000.pdf s, 25-33. 2014-05-05 
25 Eva Johansson- Möten för lärande: Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Skolverket 2003 s, 113 



 

 

gäller tillsammans med föräldrar såväl som modersmålslärare och andra kamrater som talar 

samma språk. Konstruktivism handlar om att barn är kompetenta till att lära sig språk och annan 

kunskap. Även om barn skapar egen förståelse av världen så är de vuxna och andra kamrater 

inom denna teori av stor vikt. I enlighet med Angel och Hjern26 kan man inte ta för givet som 

lärare att bara för att ett antal barn har samma modersmål och deltar i samma 

modersmålsundervisning så har de samma förutsättningar för resten av skolarbetet. Kumashiros 

teori om icke förtryckande undervisning visar på möjliga arbetssätt för lärare som har minoriteter 

i sin barngrupp eller klass, vilket i denna studie handlar om barn med annat modersmål än 

svenska. Även om dessa barn inte är en minoritet i alla svenska barngrupper och klasser, så är 

dessa barn fortfarande en minoritet i samhället som helhet.  

 

                                                
26 Angel, Birgitta; Hjern, Anders- Att möta flyktingar. Studentlitteratur: Lund, 2004 s.129 
 



 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i förskolan och skolans tidigare år ser på 

modersmålsundervisning samt hur dessa lärare ser på samarbete med modersmålslärare. Med 

modersmål avses här annat språk än svenska.  

Frågeställningar 

• Vad uppfattar lärare vara syftet med att barn/elever får undervisning i sitt modersmål, 

vilka nackdelar ser lärare med sådan undervisning? 

• Vad innebär ett samarbete med modersmålslärare för lärare i förskolan och i skolans 

tidiga år, vilka möjligheter respektive hinder ser lärarna med ett sådant samarbete? 

• Om ett samarbete finns, vilket är i detta fall syftet med samarbetet och hur gestaltar det 

sig? 

• Kan man se några mönster av likheter och olikheter mellan lärarna på förskolan och 

lärarna på grundskolan? 

 

 

Ovanstående syfte har brutits ner i frågeställningar för att ta reda på specifika delar av 

informanternas åsikter och tankar. Denna studie är baserad på individers upplevelser av ämnet 

och kan därför inte generaliseras, däremot finns en ambition till att bidra till det begränsade 

forskningsläget kring ämnet. 



 

 

Metod 

Nedan kommer studiens metod för insamling och bearbetning av data att presenteras. Metoden 

som är intervju, är vald efter lämplighet och relevans till arbetets syfte då denna är att undersöka 

hur lärare i förskolan och skolan förhåller sig till ett fenomen. Det går med andra ord inte att dra 

generaliserande slutsatser för hur samtliga lärare förhåller sig, utan det handlar om hur just 

informanterna förhåller sig till studiens frågeställningar.  

Intervju som metod 

När man talar om intervjuer gör man en åtskillnad mellan kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder. Denna studie behandlar det sistnämnda då man tar reda på information om 

hur någon annan upplever ett ämne eller någon annan typ av situation. Man menar att begreppet 

livsvärld passar in i en kvalitativ intervju eftersom det innehåller den intervjuades upplevelser av 

något och inte bara en beskrivning av hur någonting faktiskt är, till skillnad från kvantitativa 

metoder som tar reda på fakta om fenomenet. Med livsvärld menas att man fokuserar på 

upplevelsedimensionen och inte en beskrivning av hur personen faktiskt har det. Istället för att 

fokusera på ren fakta kring hur lärarna har det rent praktiskt, syftar studien istället till att 

undersöka hur informanterna upplever ämnet. Detta kan alltså skilja sig från hur det faktiskt ser 

ut på förskolan eller skolan. Exempel på kvantitativa insamlingsmetoder kan vara enkäter eller 

intervjuer med korta svar. Enkäter kan lämpa sig vid större undersökningar medan en kvalitativ 

intervju berör enskilda personers uppfattningar av ett fenomen.27  

Esaiasson väljer att dela in intervju som datainsamlingsmetod i två kategorier. Han menar att 

frågeundersökningar struktureras genom en mall med fasta frågor och där informanten tilldelas 

ett antal svarsalternativ som informanten väljer bland, medan samtalsintervju går ut på att ha ett 

interaktivt samtal med informanten, där inga förutbestämda svar finns på frågorna.28 

Intervjuaren kan välja mellan att utföra en helt strukturerad intervju med fasta frågor och ett 

antal förväntade svarsalternativ, en ostrukturerad intervju där ingen typ av intervjuguide existerar 

utan man ställer frågor fritt eller så kan intervjuaren välja att ha en delvis strukturerad 

intervjuguide där huvudtema bryts ner i underteman. Dessa utgår intervjuaren från, med 

eventuella följdfrågor.29 För denna studie används en intervjuguide med öppna frågor för att 

skapa utrymme för reflektion och följdfrågor.  

                                                
27 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 9-11 
28 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik 
AB. Stockholm, 2007 s, 259 
29 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 10 



 

 

Urval 

I denna studie har tre lärare som arbetar förskolan och tre lärare som arbetar i grundskolan valts 

ut för intervj. Av lärarna i förskolan arbetar två på förskolor där majoriteten av barnen har annat 

modersmål än svenska och dessa barn får modersmålsstöd medan en arbetar på en förskola där 

majoriteten av barnen har svenska som modersmål. Även där får det mindre antal barn som har 

svenska som andraspråk modersmålsstöd. Av de lärarna som arbetar i grundskolan befinner sig 

två på skolor där majoriteten av eleverna har annat modersmål än svenska och där får barnen 

modersmålsundervisning. Den tredje läraren arbetar på en skola där majoriteten av eleverna har 

svenska som modersmål, men de elever som har annat modersmål än svenska får 

modersmålsundervisning. Anledningen till att tre lärare från respektive skolform har valts ut är på 

grund av en ambition att undersöka frågeställningarna ur ett bredare perspektiv där lärare med 

ansvar för olika åldersgrupper och skolformer ingår. På detta sätt ges en möjlighet att, även om 

det inte ingår i studiens syfte och frågeställningar, få syn på skillnader och likheter när det gäller 

lärares uppfattningar mellan de olika skolformerna. Anledningen att välja informanter som 

arbetar i olika språkliga miljöer, där mer eller mindre antal elever med annan språklig bakgrund än 

svenska ingår, är att undersöka om dessa olika erfarenheter verkar lärarnas uppfattningar. 

Dessutom påbörjas barns språksocialisation redan från födseln och i förskoleåldern, vilket gör 

detta val relevant. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på de förskolor och skolor där informanterna arbetade. Detta på grund 

av att de skulle få större möjlighet att känna sig trygga under intervjun. Samtidigt är förskolor och 

skolor platser där det oftast finns lugna rum eller andra utrymmen där intervjun kunde spelas in 

utan ljudstörningar.30 Samtliga informanter blev insatta i de etiska utgångspunkterna för intervjun 

(se nedan) och var och en fick skriva under en medgivandeblankett där deras etiska rättigheter 

framgick. Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide (se bilaga) som utgångspunkt med 

syftet att skapa ett trevligt samtal med många följdfrågor, för att få fram så utförliga svar som 

möjligt. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon som sattes på flygplansläge för att undvika 

störningar. Anledningen till valet att spela in intervjun var för att få med informantens egna ord 

och säkerställa att all nödvändig information kom med. Det är samtidigt viktigt att man som 

intervjuare försäkrar informanten att det inspelade materialet enbart står till studiens förfogande 

och att ingen annan får ta del av det inspelade materialet.31 Lärarnas namn är fingerade i studien 

för att respektera deras anonymitet. 

                                                
30 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik 
AB. Stockholm, 2007 s, 303 
31 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 33-34 



 

 

Material 

Material som användes under intervjuerna var som nämnts en mobiltelefon. Annat material som 

användes var anteckningsblock och penna för att skriva ner stödord, som senare kunde användas 

som hjälp för den kommande transkriberingen.  

Databearbetning och analysmetod 

Direkt efter varje enskild intervju har dessa transkriberats på dator. De skrivna versionerna av 

intervjuerna användes som råmaterial för analysen av insamlad data. De inspelade versionerna 

sparades dock, i fall att oklarheter skulle uppstå, för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun 

igen.32 Data tematiserades mot bakgrund av studiens frågeställningar och därefter genomfördes 

en analys mot bakgrund av tidigare redovisad forskning och teoretiska utgångspunkter.  

Reflektion intervju som metod 

Inom intervju som metod finns några punkter att tänka på. Man kan som forskare inte ha några 

förväntade svar från informanten. Studiens forskningsmetod ger stort utrymme för 

uppföljningsfrågor. Här gäller att förstå världen som informanterna själva upplever den. Det man 

bör tänka på är risken för intervjuareffekten, alltså att svaret kan skifta beroende på vem som 

ställer frågorna. En annan sak att tänka på är att det krävs tid för att transkribera det råmaterial 

man samlar in genom ljudinspelning.33 Det är också viktigt att intervjuaren inte på något vis 

försöker påverka informantens svar. Det är även viktigt att tänka på att resultatet som fås genom 

en kvalitativ samtalsintervju inte går att generalisera på något sätt.34 

Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet präglas av informanternas upplevelser vilket man kan se med tanke på studiens 

syfte och frågeställningar. Utifrån studiens syften och frågeställningar har intervjuguiden (se 

bilaga) skapats för att få relevanta svar för studien och därmed få en god reliabilitet. 

                                                
32 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 66 
33 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik 
AB. Stockholm, 2007 s, 284-302 
34 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik 
AB. Stockholm, 2007 s, 258 



 

 

Etiska aspekter 

På Vetenskapsrådets hemsida finns en länk till CODEX där regler och riktlinjer för 

forskningsarbeten är samlade i en fil. 35 Med tanke på vald metod för studien, måste några etiska 

tankar finnas till grund om vilka rättigheter som informanterna har. De intervjuade personerna 

måste informeras om vad intervjun används för, samtidigt som samtycke måste fås från 

informanten om att använda den insamlade informationen i studien. Samtidigt måste det 

informeras att personen i fråga när som helst har möjlighet att avstå från att delta i studien, även 

efter genomförd intervju. När data samlats in är det viktigt att tänka på sekretess, alltså om något 

faller under sekretesslagen får denna information inte offentliggöras. Det är även viktigt att tänka 

på tystnadsplikt vilket man kopplar till sekretessen då information som är sekretessbelagt har den 

som utför studien tystnadsplikt för. Under tystnadsplikt faller även sådan information som kan 

vara känsligt för någon eller flera personer. Informanten måste genom hela studien vara anonym. 

Detta innebär inte bara att man hittar på ett namn för personen, utan man måste samtidigt tänka 

på att inte förklara personen på ett för avslöjande sätt.  

 

Under föreliggande studie kallas informanterna F1, F2, F3 respektive G1, G2, G3. F står för 

lärarna i förskolan och G står för lärarna i grundskolan. Studien genomfördes av en person och 

därför behöver inte konfidentialitet beaktas. Med konfidentialitet menas att om man är två eller 

fler personer som utför forskning har varje enskild forskare ansvar för att informanternas 

anonymitet respekteras.36 Var och en av informanterna har tilldelats en medgivandeblanket där 

deras rättigheter framgår som de har skrivit under.  

 

                                                
35 
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.
1.pdf  2014-04-14 
36 
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.
1.pdf  2014-04-14 



 

 

Resultat  

Nedan presenteras resultatet av genomförda intervjuer för denna studie. Först presenteras 

relevant information om lärarnas bakgrund och därefter delas lärarnas svar upp utifrån följande 

kategorier utifrån studiens frågeställningar: 1. Syftet med modersmålsundervisning och dess 

möjligheter, 2. Modersmålsundervisningens hinder, 3. Samarbetet mellan modersmålslärare och 

övriga lärare och 4. Om samarbete förekommer, hur gestaltas i så fall detta? Vidare delas 

resultaten upp mellan lärarna på förskolan och lärarna i skolan. Som ovan nämnt har studiens 

författare inte stött på litteratur där likheter och olikheter mellan modersmålsundervisningen i 

förskolan och grundskolan framgår, och i väldigt begränsad utsträckning litteratur som behandlar 

samarbete mellan lärare och modersmålslärare. Därför är resultatet uppdelat mellan lärarna på 

förskolan och lärarna i grundskolan med ambition av att hitta mönster i informanternas svar. 

Efter att resultat redovisats, redovisas en analys av resultaten med hjälp av studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

Kort om förskolorna 

F1 arbetar på en förskola i innerstadsmiljö. Totalt 116 barn deltar i förskolans verksamhet. Barn 

med annan språklig bakgrund än svenska är i denna förskola en minoritet. 

F2 arbetar på en förskola i en förort. På denna förskola deltar 76 barn i förskolans 

verksamhet. Barn med annan språklig bakgrund än svenska är en majoritet i denna förskola. 

Även F3 arbetar på en förskola som ligger i en förort. På denna förskola är det totalt 42 barn 

som deltar i verksamheten. Även F3 arbetar i en förskola där barn med annan språklig bakgrund 

än svenska är en majoritet. 

Kort om skolorna 

G1 arbetar på en F-6 skola som är placerad i en förort. Fördelat på dessa klasser finns totalt 315 

elever på skolan. Elever med annan språklig bakgrund än svenska är en majoritet i denna skola. 

Även G2 arbetar på en F-6 skola som finns på en förort.  Totalt går 311 elever i denna skola. 

Även i denna skola har majoriteten av annan språklig bakgrund än svenska. 

G3 arbetar på en F-6 skola med totalt 304 barn. Skolan är placerad mitt i ett villaområde i en 

storstadsförort. I denna skola har minoriteten av eleverna annan språklig bakgrund än svensk.  

 



 

 

Kort om informanterna 

Lärarna på förskolan 

F1 har arbetat 3,5 år som lärare, varav ett år på nuvarande arbetsplats och arbetar i en barngrupp 

bestående av elva 1-3 åringar fördelade på två personal. Tre av barnen har annat modersmål än 

svenska. Informanten har erfarenhet av att barnen på den aktuella förskolan fått 

modersmålsundervisning. Dessutom har hon erfarenhet av att arbeta med barn som har annat 

modersmål än svenska på tidigare arbetsplatser. F1 har själv annan språklig bakgrund än svensk. 

F2 har arbetat som lärare i 24 år, varav sju år på nuvarande arbetsplats. Informantens 

barngrupp består av tjugo 4-5 åringar och samtliga har annat modersmål än svenska. 

Barngruppen får modersmålsundervisning och F2 har även erfarenhet av barn som fått 

modersmålsundervisning på tidigare arbetsplatser. F2 har själv annan språklig bakgrund än 

svensk. 

F3 har arbetat som lärare i 33 år varav fyra år på nuvarande arbetsplats. Informantens 

barngrupp består av tjugosex 3-5 åringar. Av dem är det enbart ett barn som har svenska som 

modersmål. Informanten beskriver området där förskolan ligger som mångkulturellt. 

Informanten säger sig ha stor erfarenhet av att arbeta med barn som får 

modersmålsundervisning. F3 har själv annan språklig bakgrund än svenska. 

Lärarna i  grundskolan 

G1 är ganska ny som lärare och har arbetat som lärare i knappt ett år på samma skola. 

Informantens klass är en åk 4 och består av 23 elever med en dominans av pojkar. Där ingår 

elever med olika bakgrunder och informanten beskriver klassen som väldigt blandad. Två elever 

får modersmålsundervisning i klassen och G1 är osäker på om även ytterligare elever i klassen får 

sådan. G1 har själv annan språklig bakgrund än svensk. 

G2 har arbetat som lärare i 17 år varav sju år på sin nuvarande arbetsplats. Informantens klass 

är en åk 3 bestående av 23 elever och informanten beskriver klassen som blandad vad gäller både 

språk och kön. G2 har både i sin nuvarande och tidigare arbetsplats erfarenhet av elever som får 

modersmålsundervisning. G2 har själv svensk språklig bakgrund.  

G3 har arbetat på samma skola i sju år. Informantens klass är en åk 3 bestående av 30 elever, 

femton pojkar och femton flickor. Majoriteten av eleverna i klassen har svenska som modersmål. 

G3 har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska både på den 

skolan informanten arbetar på vid intervjutillfället, men även under sista terminen av 

lärarutbildningen under vikariat på skola. G3 har själv svensk språklig bakgrund. 



 

 

Modersmålsundervisningens syften 

Lärarna på förskolan 

Informant F1 

F1 anser att syftet med modersmålsundervisningen på förskolan är att barn med annat 

modersmål än svenska får sitt språk hemma, men att det i förskolan blir en annan typ av 

undervisning. Hemma är det mer naturligt menar hon/han, medan modersmålsundervisningen på 

förskolan syftar till att förbereda barnen inför skolan. F1 berättar om att F1 själv gått på 

modersmålsskola varje lördag under egen uppväxt och menar att det just då kanske inte var så 

roligt att gå en extra dag i skolan, men uppskattar det nu och menar att det har gynnat 

honom/henne, eftersom hon/han nu både kan läsa och skriva på sitt modersmål. F1 menar 

vidare att har man möjligheten och tiden att delta i någon typ av undervisning och därigenom få 

tillgång till ett extra språk gynnar det individens framtid i arbetslivet. F1 menar att det är väldigt 

attraktivt på arbetsmarknaden att ha ytterligare språkkunskaper och menar att ju fler språk man 

behärskar, desto bättre möjligheter har man. 

”jag kan ju bara säga, jag har ju själv växt upp med att jag har gått i modersmålsskola varje lördag, 
så jag hade ju en extra dag skola och visst det kanske inte var så kul då, men i framtiden så har det 
gynnat mig, för att nu kan jag både skriva och läsa på mitt modersmål. Så jag tror bara att efter 
skoltid, har man den möjligheten, har man den tiden så tror jag att det gynnar väldigt mycket att ha 
ett extra språk.”(F1) 

Informant F2 

F2 menar att modersmålsundervisningen leder till att barnen blir säkrare och tycker att det är 

jätteviktigt att barn pratar sitt modersmål. F2 ser modersmålsundervisningen som en möjlighet 

för barnen att prata med en vuxen på sitt eget modersmål. Informanten säger samtidigt att barn 

som inte har lärt sig prata svenska, får en möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål, samtidigt 

som modersmålsundervisningen kan hjälpa barnen att se kopplingar mellan det svenska språket 

och modersmålet. I sammanhanget tar F2 upp exempel som siffror och färger, men även olika 

svenska fraser. F2 tror att om dessa barn stärker sitt modersmål så har de lättare att tillägna sig 

det svenska språket. Informanten tror även att modersmålsundervisning har en viktig betydelse 

för barnens privata liv, att barnen blir stolta över det de kan och att de därigenom vågar prata och 

engagera sig med sin familj och andra barn i barngruppen. F2 menar att 

modersmålsundervisningen inte enbart har betydelse för barnets språkliga utveckling, utan att 

hon eller han samtidigt stärker sin kulturella identitet genom språket.  

Informant F3 

F3 anser att modersmålets betydelse för barnets språkliga utveckling är stor på grund av att om 

barnet har ett välutvecklat modersmål så lär sig barnet svenska både lättare, men även på ett mer 

välutvecklat sätt. För att uppnå goda attityder till modersmålet är det nödvändigt att tala om för 



 

 

barnen att det är viktigt att kunna olika språk, att det är roligt och att det är bra för barnen. 

Informanten menar att syftet med att arbeta för att barnen ska få denna positiva inställning till 

modersmålet, är att barnen ska prata sitt modersmål hemma så att föräldrarna också gör det. F3 

anser även att syftet med modersmålsundervisningen på förskolan är att stärka barnens kulturella 

identitet, men även göra alla barn medvetna om att alla är lika, men att man i olika delar av 

världen gör saker på olika sätt, till exempel dansar, sjunger och äter på olika sätt. Dessa kunskaper 

menar informanten att barnen får från varandra lika mycket som från lärarna.  

”modersmålets betydelse för barnets språkliga utveckling är ju stor för om barnet har ett 
välutvecklat modersmål så blir det lättare att lära sig svenskan” (F3) 

Lärarna i  grundskolan 

Informant G1 

G1 svarar på vad modersmålsundervisningens syfte kan vara med att hänvisa till vad forskningen 

visar, att flerspråkighet är utvecklande. Informanten berättar att ju fler språk man behärskar, 

desto mer träning får man i sin språkliga utveckling, vilket i sin tur stärker samtliga språk på 

grund av den språkliga utvecklingen personen går igenom. G1 tar samtidigt upp att barn med 

annat modersmål än svenska gynnas av modersmålsundervisningen för att dessa barn kan 

kommunicera med sin släkt som inte kan svenska.  

”forskning säger väl, det finns ju forskning som säger allt men att flerspråkighet är utvecklande för 
både… om du läser franska eller svenska så utvecklar du båda språken så jag tror att fler språk är 
som en träning och att det utvecklar” (G1) 

Informant G2 

G2 tycker att modersmålsundervisningen är väldigt grundläggande och viktig för barnets hela 

förståelse på grund av att det är språket som barn pratar innan de börjar på förskolan redan och 

tänker på barn som är hemma tills de är ett par år gamla. Informanten menar att få utveckla 

modersmålet parallellt med svenskan är det bästa sättet att arbeta med dessa barn. G2 tycker att 

modersmålsundervisningen gynnar barnet både språkligt och socialt och ser 

modersmålsundervisningen som en resurs för barnets senare liv. 

Informant G3 

G3 lyfter fram att barn som får underhålla sitt modersmål gynnas i även i sin svenska 

språkutveckling. Informanten lyfter samtidigt fram att modersmålsundervisningen stärker barnets 

självkänsla och självförtroende genom att barn för det mesta pratar sitt modersmål hemma för att 

sedan prata modersmålet i begränsad utsträckning utanför hemmet. Modersmålsundervisningen 

beskrivs av G3 som ett forum utanför barnens hem där de får uttrycka sig på sitt modersmål med 

andra kompisar och vuxna.  



 

 

”Det kan vara bra om man bara pratar modersmålet hemma och i skolan finns inte någon man kan 
prata på sitt språk med. Men på modersmålsundervisningen kan det finnas andra jämnåriga som 
pratar samma språk.” (G3) 

Analys 

Samtliga tre informanter som arbetar på förskolan anser att modersmålsundervisningen har en 

viktig roll i barnens språkgemenskap både i hemmet och i skolan. Informanterna delar åsikten om 

att barn måste få stärka sitt modersmål för att få en gynnsam språkutveckling. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med språksocialisation37 i fokus ser man en tydlig röd tråd genom 

samtliga informanternas åsikter. Två av tre lärare på förskolan förklarar samtidigt att andra barn 

lär sig av varandra och en av lärarna berättar att förskolan arbetar för att barnen ska lära sig se 

likheter och olikheter mellan olika kulturer. De barn som har annat modersmål än svenska får 

undervisning för de andra samtidigt som de får lära sig om de andra som Kumashiro beskriver det i 

sin teori om icke förtryckande undervisning.38 En av informanterna pekar på att barnen i viss 

utsträckning lär sig modersmålet hemma, men att modersmålsundervisningen syftar till att 

utveckla språkkunskaper hos barnet. Det är med andra ord oftast ingen ny kunskap barnen får 

genom modersmålsundervisningen, utan de får möjlighet att utveckla den språkliga kunskapen 

som dem redan har. 39 

 

Lärarna på grundskolan har alla en gemensam bild av att barn som får utveckla sitt modersmål 

har även lättare för att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Samtliga anser att barn som 

får modersmålsundervisning även gynnas socialt.40 En av lärarna menar att barn med annat 

modersmål än svenska gynnas av modersmålsundervisningen, de får undervisning för de andra41 

som även fungerar som ett forum för barnen som har annat modersmål än svenska där de kan 

uttrycka sig på modersmålet. Lärarna på grundskolan förhåller sig mer sociokulturellt än 

konstruktivistiskt gentemot barn som får modersmålsundervisning eftersom de anser att barn i 

modersmålsundervisningen utvecklas genom samspel med andra barn och vuxna som talar 

modersmålet. 

                                                
37 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, 

litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 21 
38 http://www.members.shaw.ca/safe21/Kumashiro__2000.pdf s, 25-33. 2014-05-05 

39 Eva Johansson- Möten för lärande: Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Skolverket 2003 s, 113 
40 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar 
språk, litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 21 
41 http://www.members.shaw.ca/safe21/Kumashiro__2000.pdf s, 25-33. 2014-05-05 



 

 

Modersmålsundervisningens hinder 

Lärarna på förskolan 

Informant F1 

F1 menar att det egentligen inte finns några hinder med modersmålsundervisningen, men att barn 

som anses ha svårt med sin svenska språkutveckling, men stark i sitt modersmål, borde lägga ner 

större tid på att utveckla svenska språket. Mer fokus bör i dessa fall läggas på att försöka utveckla 

barnens svenska språk anser F1.  

Informant F2 

När frågan skulle ställas kring möjliga hinder med modersmålsundervisningen till F2 avfärdades 

detta snabbt och bestämt av informanten. Frågan hann inte ställas klart innan F2 svarade att hon 

absolut inte ser några hinder. Däremot påpekar informanten att modersmålslärarna spenderar för 

lite tid på avdelningen och att det är önskvärt att ha modersmålslärarna på plats under längre tid.  

Informant F3 

F3 ser inte heller några hinder med modersmålsundervisningen och menar att den bara är en 

vinst. Däremot anser informanten att det organisatoriska skulle kunna förbättras så att 

modersmålslärarna skulle kunna tillbringa mer tid på förskolan. F3 menar även att de skulle 

behöva mer stöd till att utveckla modersmålsundervisningen ytterligare.  

Lärarna i  grundskolan 

Informant G1 

G1 ser ingen nackdel med modersmålsundervisningen i sig och det faktum att barnen får träna 

sitt modersmål. Däremot berättar informanten att det kan vara jobbigt för barnen att efter 

skoltid, när andra barn är ute, gå och ha modersmålsundervisning. Detta menar G1 gäller speciellt 

för barn som i resten av skolarbetet har det svårt på grund av att det blir extra arbete för barnet. 

Med detta menar G1 eventuella extra läxor och uppgifter som barnet får vid 

modersmålsundervisningen. Detta kan leda till att dessa barn får det ännu jobbigare och tyngre i 

sitt skolarbete. 

Informant G2 

G2 menar att det långsiktigt inte finns några nackdelar med modersmålsundervisning, men 

nämner att dessa barn kanske efter en skoldag hellre vill leka och umgås med sina kompisar än att 

ha ytterligare undervisning. 



 

 

Informant G3 

G3 ser en möjlig nackdel med modersmålsundervisning som sker under lektionstid. Informanten 

menar att det kan uppstå konflikter mellan läraren och modersmålsläraren då barnet missar 

lektioner, samtidigt som barnet kanske inte vill missa någon lektion. Konflikter menar G3 kan 

uppstå om den ena eller den andra försöker bestämma vad respektive lärare ska göra under sin 

undervisning. Informanten beskriver det själv som att det kan hända att någon av lärarna petar på 

den andras arbete. 

”nej, det är ifall man skulle lägga det på lektionstid så kan det nog bli en konflikt där dels för 
barnet, ska jag vara på modersmålsundervisningen eller ska jag vara på den vanliga lektionen.” 
(G3) 

Analys 

Som ovan nämnt ser inte informanterna några speciella nackdelar med 

modersmålsundervisningen som helhet. Däremot tycker F1 att barn som har svag svenska borde 

lägga mer tid på att utveckla sitt svenska språk istället. Vidare anser lärarna på förskolan att de 

hade önskat se en förändring i hur länge modersmålslärarna är på förskolan. Lärarna på 

grundskolan anser att det kan vara besvärligt för barnen att gå på modersmålsundervisning när 

andra barn har slutat för dagen. De ser inte möjligheten till att ha modersmålsundervisning under 

dagen, vilket lärarna på förskolan beskriver att barnen får. Lärarna på förskolan beskriver 

verksamheten ur ett mer sociokulturellt förhållningssätt42 då de arbetar för att barnen ska lära sig i 

samspel med andra barn under verksamheten, medan lärarna på grundskolan beskriver 

modersmålsundervisningen som undervisning vid sidan av skolan.  

Samarbete mellan lärare och modersmålslärare 

Lärarna på förskolan 

Informant F1 

F1 förklarar att samarbete eller någon djupare kontakt med modersmålslärare inte finns, 

informanten har inte heller någon erfarenhet av samarbete med modersmålslärare. F1 beskriver 

det som att modersmålslärarna har kommit och utfört sin undervisning och sedan lämnat 

förskolan. Informanten menar att det beror på att de modersmålslärarna informanten har träffat 

ofta inte kan prata svenska och F1 tror att modersmålslärarna känner sig obekväma till att 

diskutera med förskolans personal. 

                                                
42 Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Mariana Sellgren- Stärkta trådar-flerspråkiga barn och elever utvecklar 
språk, litteracitet och kunskap. Författarna och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Stockholm, 2005 s, 21 
 



 

 

Informant F2 

F2 menar att personalen på förskolan och modersmålslärarna har jättebra kontakt, vilket även 

barnen har. Informanten beskriver modersmålspedagogerna och resten av förskolans personal 

som ett gemensamt team.  

”vi har så bra kontakt, vi har verkligen bra kontakt med våra modersmålspedagoger. Det känns 
som att de har smält sig in i barngruppen, de känner sig verkligen välkomna hos oss. Jag ser oss 
som ett team.”(F2) 

Informant F3 

Även F3 anser att kontakten och samarbetet med modersmålslärarna är bra. Informanten är 

språkpedagog på förskolan och berättar om en utvärdering via enkäter som områdets förskolor 

får fylla i, men även modersmålslärarna. Dessa utvärderingar har visat att samarbetet ständigt 

förbättras med åren.  

Lärarna i  grundskolan 

Informant G1 

G1 säger att samarbetet med modersmålslärarna ”är lika med noll”. Informanten menar att han 

ibland pratar med en elevs modersmålslärare, men att samtalet då enbart är av social karaktär. G1 

beskriver det som att modersmålslärarna sköter sin undervisning och informanten sin egen. 

”Samarbete noll. Ingenting alls. Jag har ju som sagt två som jag vet får modersmålsundervisning… 
Sen har jag i parallellklassen en elev som har modersmålslärare… Vi brukar prata, även fast inte 
den eleven går i min klass men den modersmålsläraren brukar jag prata med, men det är mest 
socialt.”(G1) 

Informant G2 

G2 anser att genom åren som lärare har informanten haft kontakt med några få modersmålslärare 

och berättar om en modersmålslärare som undervisade en av informantens elever på föregående 

arbetsplats. De pratade om vad respektive lärare arbetade med för att sedan återgå till respektive 

lärares lektion. Modersmålsläraren hade då sin undervisning i ett enskilt rum. 

Informant G3 

G3 upplever sig inte ha haft något samarbete med modersmålslärarna på skolan, men menar att 

detta inte beror på viljebrist hos lärarna eller modersmålslärarna. Informanten menar istället att 

det beror på att tid inte har funnits för att ha gemensamma planeringstider. G3 beskriver som 

några av ovanstående informanter har gjort att modersmålslärarna kommer efter skoltid och utför 

sin del och sen är det över. Informanten berättar att modersmålslärarna aldrig har frågat vad 

lärarna gjort, och att lärarna inte heller har frågat modersmålslärarna vad de gör men G3 ser en 

möjlighet med att göra detta.  



 

 

Analys 

Vad gäller informanternas samarbete med modersmålslärarna berättar fyra av totalt sex lärare att 

detta i stort sett inte finns, medan två av dessa menar att samarbetet är väletablerat. Tre av 

informanterna har någon form av erfarenhet av att samarbeta med modersmålslärare. Båda 

lärarna som har ett väletablerat samarbete med modersmålslärare arbetar på förskolan. För 

samtliga lärare på förskolan sker modersmålsundervisningen under dagen, medan lärarna i 

grundskolan berättar att modersmålsundervisningen sker separat från klassrummet och efter 

skoltid. Lärarna på förskolan anser att undervisningen ska vara för de andra genom att barnen får 

modersmålsundervisning, men även att undervisningen är om de andra43 med tanke på att den sker 

under verksamheten bland alla andra barn, vilket informanterna ser som positivt. Lärarna på 

grundskolan har mer eller mindre tvingats till att ha ett konstruktivistiskt förhållningssätt då 

samspel med modersmålslärarna ses som omöjligt på grund av tidsbrist och den arbetsbörda 

informanterna har.  

 

Samarbetets utformning 

Då en del av informanterna inte har haft någon kontakt eller samarbete med modersmålslärarna 

presenteras här enbart svar från informanterna som svarat att samarbete finns, eller de som svarat 

att samarbete inte finns, men har en tanke kring hur det skulle kunna se ut.  

Lärarna på förskolan 

Informant F2 

F2, som tidigare har nämnt att samarbete finns mellan lärarna och modersmålslärarna på 

informantens arbetsplats menar att planeringar inte sker gemensamt för att modersmålslärarna 

befinner sig på förskolan olika tider. Däremot berättar informanten att regelbundna möten 

anordnas på en annan förskola en gång i månaden. Här deltar områdets samtliga 

modersmålspedagoger och en eller två lärare från varje förskola i området. På dessa möten tas 

aktuell information kring arbetet med modersmålsundervisning upp och lärarna delger tankar och 

idéer kring arbetet på förskolan. 

Informant F2 

F3 ger exempel på några olika gemensamma aktiviteter lärarna och modersmålslärarna utför. Ett 

annat exempel är att modersmålspedagogerna deltar vid lunchen tillsammans med en lärare, de 

dagar som de befinner sig på förskolan. F3 berättar även att det ska finnas en kontaktperson på 

förskolorna som har ansvar för att modersmålslärarna informeras om viktig information om 
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barnen och annat som har med deras undervisning att göra. Dessutom berättar F3 att samtliga 

nyanställda på förskolan måste genomgå en introduktion som pågår under en dag med 

föreläsningar kring samarbete med modersmålslärare, interkulturellt förhållningssätt och 

språkutvecklande arbetssätt. 

”Ibland läser vi saga tillsammans, så att vi parallell läser, att jag läser en mening och 
modersmålspedagogen läser samma mening på vardera språk. På det sättet får barnen fördjupad 
förståelse av sagan.”(F3) 

Lärarna i  grundskolan 

Informant G2 

G2 hade mycket begränsad erfarenhet av att samarbeta med modersmålslärare, men berättar ändå 

hur det borde vara. Informanten tycker att modersmålsläraren helst ska delta i klassrummet där 

hon eller han är med för att se och höra vad klassen gör, för att sedan sitta enskilt med barnet 

och förstärka detta språkligt. G2 skulle vilja att det skulle vara mer integration i det som klassen 

arbetar med. Däremot berättar informanten att detta är önskvärt, men att det förmodligen inte 

kommer bli så inom snar framtid på grund av lärarnas tidsbrist. 

”Med några få har jag haft kontakt. Jag hade en lärare på min förra skola, och det var just att 
läraren hade en elev i min klass och eleven hade det under skoltid, då pratade vi om vad vi jobbade 
med, de var inte direkt med på lektionerna men vi pratade om det, och sen gick eleven och läraren 
iväg till ett enskilt rum.” (G2) 

Informant G3 

G3 hade som G2 mycket lite erfarenhet av samarbete med modersmålslärare men berättar att 

möjligt arbetssätt skulle kunna vara att förstärka elevernas ämneskunskaper på 

modersmålsundervisningen. För detta krävs det möten med planering där både lärarna och 

modersmålslärarna deltar.  

Analys 

De flesta lärarna som berättar kring samarbetets utformning eller hur det borde vara delar åsikter 

kring hur samarbetet bör se ut organisatoriskt för att gynna barnets språkutveckling. Det handlar i 

de flesta fall om att ha möjlighet till gemensamma möten och planeringar tillsammans med 

modersmålslärarna. En av lärarna som arbetar på förskolan ger exempel på hur hon/han 

tillsammans med modersmålsläraren arbetar på verksamheten. F3 berättar att läraren tillsammans 

med modersmålsläraren läser sagor för barnen på deras modersmål och svenska parallellt. På 

denna förskola upplever F3 att lärarna till synes arbetar ur ett sociokulturellt perspektiv44 genom 
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samspel mellan språk, men även mellan barnets lärare och modersmålslärare. Ovanstående lärare 

på grundskolan har en positiv attityd till och goda idéer för hur samarbetet kan se ut, men 

berättar att tiden inte räcker till. 

För- och nackdelar med samarbete mellan modersmålslärare och lärare 

Lärarna på förskolan 

Informant F1 

F1 menar att positiva möjligheter överväger nackdelarna med samarbete. Informanten anser att 

om två lärare arbetar gemensamt mot ett och samma mål gynnar det barnet. F1 menar att genom 

stöd från de vuxna skapar barnen kunskap, både i sitt modersmål och i andra ämnen i sin egen 

takt. Däremot menar F1 att det kan vara tidskrävande och att man kanske inte alltid har tid att gå 

igenom arbetet, även fast man borde det. Arbetsbördan är stor och det blir lätt att 

modersmålsundervisningen faller bort från det viktigaste anser informanten.  

Informant F2 

F2 menar att genom samarbete med modersmålslärare gynnas barnet, som ska vara i centrum för 

hela verksamheten. Informanten anser att när lärarna har bra samarbete och är öppna mot 

varandras arbetssätt och tankar, samtidigt som lärarna är lyhörda för barnens behov så skapas en 

bra miljö vilket gynnar barnen. Vad gäller nackdelar säger informanten att sådana inte finns. 

Informant F3 

F3 menar att fördelar med deras samarbete överväger väldigt mycket. Informanten ser 

samarbetet som ett möte mellan olika kulturer och språk. Däremot tar F3 upp att nackdelar kan 

finnas vad gäller det organisatoriska arbetet för att samarbetet ska fungera. Informanten menar 

att det krävs av förskolan att planera när modersmålslärarna ska komma för att det inte ska bli 

avbrott i andra planerade aktiviteter. Vidare menar informanten att på arbetsplatsen finns tio 

olika modersmålslärare, och ställer sig frågande om det hade varit tjugo olika språk, hur man då 

skulle få det att fungera.  

Lärarna i grundskolan 

Informant G1 

G1 menar att samarbete med all typ av personal är en resurs och ser ingen vidare nackdel med att 

samarbeta med vem som helst. Däremot nämner informanten att det måste fungera socialt 

mellan läraren och den personal man samarbetar med, oavsett om det handlar om 

modersmålslärare eller annan klasslärare. Däremot tar G1 precis som några andra informanter 



 

 

upp att tiden inte räcker till för ett sådant samarbete och menar att i bästa världar hade 

samarbetet varit bra, men att det i praktiken inte riktigt går att tillämpa. 

Informant G2 

G2 ser inte heller några nackdelar med själva samarbetet, men informanten menar att tid för att 

planera tillsammans med modersmålslärarna ofta inte finns eller har funnits. Som en del 

ovanstående informanter har nämnt så har modersmålslärarna utfört sin planering och G2 sin 

egen. De har varit separerade från varandra. 

Informant G3 

G3 menar att fördelar med att samarbeta med modersmålslärare är att man genom samarbetet 

kan stötta elever som har det svårt i skolan, men även de barn som presterar väl i skolan genom 

att skapa större utmaningar för dem. Möjliga nackdelar menar G3 kan vara om man inte fungerar 

med modersmålsläraren och att man inte kommer överens med varandra. Informanten menar att 

med tanke på att klassläraren ska bedöma barnen, så blir det besvärligt om modersmålsläraren ska 

delta i lärares planering, speciellt om de inte kommer överens. Även G3 tycker att detta gäller 

samarbete med alla lärare och inte bara med modersmålslärarna.  

Analys 

Samtliga informanterna ser en positiv möjlighet med att samarbeta med modersmålslärare. De 

anser att det öppnar möjligheter för de själva att få djupare insikt i barnets språkutveckling, 

samtidigt som möjlighet för att integrera modersmålsundervisningen för barnen i lektionerna är 

en självklarhet för F2 och F3, och även önskvärt för G2 och G3. Samtliga sex informanter 

berättar att tiden på ett eller annat sätt är ett hinder för ökat samarbete mellan lärare och 

modersmålslärare, men att det för barnet skulle vara positivt att få ökat samarbete. Även F1 

menar att barn med rätt stöd från vuxna är kompetenta till att lära sig både svenska och 

modersmål.45 
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Diskussion 

Nedan diskuteras ovanstående resultat och analys djupare med tidigare forskning och studiens 

teoretiska perspektiv som utgångspunkt. Även om det som tidigare nämnt inte går att dra några 

generella slutsatser för hur lärare i förskolan och grundskolan ser på modersmålsundervisning 

och samarbete med modersmålslärarna, så diskuteras här vilka gemensamma åsikter, tankar och 

idéer som uttryckts under intervjuerna (se Metod- validitet och reliabilitet). Här diskuteras även 

likheter och olikheter mellan lärarna på förskolan och lärarna på grundskolan som uppstått under 

studiens gång för att besvara studiens frågeställning kring mönster av detta. 

Lärarnas attityder till modersmålsundervisning 

Sammantaget har samtliga informanter för denna studie positiva attityder till 

modersmålsundervisning. En del hävdar att ett extra språk är en resurs i arbetslivet, medan andra 

menar att modersmålsundervisning är viktig för barns språkliga utveckling. Går man tillbaka till 

Winstedts analys av attityder till modersmålsundervisning46 ser man många likheter med 

informanternas attityder. En del av informanterna anser att ett starkt modersmål leder till en 

gynnsam inlärning av det svenska språket, samtidigt som det ger barnet trygghet och 

självförtroende. Där blir barnet tryggt i att uttrycka sig på det språk som är närmast barnet som 

även Winstedt tar upp som en positiv förekommande attityd till modersmålsundervisningen. 

Lärarna upplever att barn som får modersmålsundervisning har det lättare med att lära sig 

svenska. Här kan man även koppla denna inställning till det sociokulturella perspektivet47 som 

menar att barn lär sig i samspel med omgivningen.  

En av de negativa attityderna till modersmålsundervisningen som Winstedt48 tar upp, är att 

modersmålsundervisningen kan vara ett hinder för barnet att ta till sig svenskan fullt ut. En av 

informanterna delar delvis den bilden och menar att barn som har det svårt med svenska språket 

istället borde fokusera på utvecklingen av svenskan. Även Winstedts argument för att 

modersmålsundervisningen segregerar barn med annat modersmål än svenska stämmer delvis in 

på hur den ser ut enligt informanterna i grundskolan. Det är enbart barnen som får 

modersmålsundervisning som antingen får gå ifrån klassrummet, eller ha det efter skoltid. Detta 

skapar en uppdelning mellan majoritet och minoritet.  
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Likheter  och o l ikheter  mel lan lärarna på förskolan och lärarna i  grundskolan 

För två av lärarna på förskolan verkar modersmålsundervisningen vara en självklar del av 

verksamheten. Modersmålsundervisningen måste ske integrerat i verksamheten för att skapa en 

gemenskap med andra barn. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tänka sig att detta tankesätt 

är att föredra då barnen får relevant undervisning tillsammans med andra barn. Även barnen som 

inte får modersmålsundervisningen gynnas av detta, då de lär sig av andra barn.49 

Två av lärarna på grundskolan anser att modersmålsundervisningen gärna får ske efter skoltid. 

För dem handlar det om att barnen går i skolan och undervisas i ämnen, för att sedan få ett extra 

språk. Barnen lär sig tillräcklig enligt informanterna vilket leder till att behov av ytterligare 

samarbete eller integrering inte finns. Dessa tankar kan kopplas till ett konstruktivistiskt 

perspektiv50 då vuxna finns som stöd för barnen, men det är barnen själva som tar till sig 

kunskap, ytterligare insatser från vuxna behövs med andra ord inte enligt informanterna i 

grundskolan.  

Samarbete mellan lärare och modersmålslärare 

Samtliga informanter nämner att de ser en möjlighet med att ha samarbete med 

modersmålslärarna. Mariana Sellgren51 tar i sin forskning upp att lärare och modersmålslärare inte 

samarbetar i tillräcklig utsträckning. Av informanternas bild att bedöma så stämmer detta delvis 

överens med hennes forskning. En av informanterna har en tanke kring hur samarbetet borde se 

ut. Sellgrens forskning visar att gemensamma planeringar och utvärderingar av undervisningen 

leder till en gynnsammare verksamhet för barnen52 vilket även två av lärarna på förskolan anser 

och arbetar efter. De två informanter som arbetar på förskolan och har samarbete med 

modersmålslärarna anser sig arbeta för att utveckla detta samarbete, detta kan kopplas till en 

samarbetskultur. Däremot nämner båda lärarna att samarbetet delvis består av bestämda möten 

vilket istället kopplas till påtvingad kollegialitet53 eftersom det är något som de måste delta i. En 

av sex informanter nämner däremot att samarbetet mellan honom/henne och modersmålsläraren 

skedde på egna initiativ, man gav varandra relevant information om barnet som respektive lärare 

kunde arbeta vidare på, detta arbetssätt handlar istället om en samarbetskultur mellan G2 och 

modersmålsläraren.  
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Likheter  och o l ikheter  mel lan lärarna på förskolan och lärarna i  grundskolan 

Samspel mellan individ och omgivning är avgörande för barns utveckling enligt det 

sociokulturella perspektivet.54 Med andra ord kan man konstatera att samspel och samarbete är 

viktigt för skolans verksamhet. Trots detta upplever tre av totalt sex av informanterna att 

samarbete inte alls existerar. Att samarbete finns på förskolorna i förorterna kan bero på att 

behovet av detta anses finnas extra mycket. Sergio Pawel menar att modersmålsundervisning bör 

tas på största allvar.55  

Av det man kan läsa av från studiens insamlade empiri, kan man konstatera att informanterna 

på förskolan anser sig ha ett större samarbete med modersmålslärarna än vad lärarna på 

grundskolan anser sig ha. Även om de nämnda lärarna på förskolan som anser sig ha ett gott 

samarbete med modersmålslärare arbetar i barngrupper där majoriteten av barnen har annat 

modersmål än svenska, så är det intressant med tanke på att två av lärarna i grundskolan också 

arbetar i klasser där majoriteten av barnen har annat modersmål än svenska.  

Integrering av ämnes- och modersmålsundervisning 

Totalt två av sex informanter nämner att någon form av integrering av ämnes- och 

modersmålsundervisning sker. Ytterligare en lärare ser en möjlighet med att integrera 

modersmålsundervisningen i klassrummet. Argument som uppstår för detta arbetssätt är att 

modersmålsläraren kan hjälpa de barn som behöver det, men även att arbetssättet ger en dubbel 

effekt då både språket och ämnet tillämpas under samma undervisningstillfälle.56 Lärarna som har 

denna uppfattning menar att språk och ämne lärs in bäst parallellt, vilket samtliga informanter 

mer eller mindre håller med om, frågan är istället hur det kan läras in parallellt.  

Likheter  och o l ikheter  mel lan lärarna på förskolan och lärarna i  grundskolan 

Att samtliga lärare som arbetar på förskolan beskriver att modersmålsundervisningen sker under 

verksamheten kan bero på att lärarna är med barnen under hela dagen, medan barnen i 

grundskolan slutar för dagen för att sedan gå på fritidshemmets verksamhet. Pawel57 menar att 

modersmålsundervisningen inte bara behöver utvecklas, utan även integreras i alla skolämnen. 

Detta verkar vara svårt att uppnå för lärarna på grundskolan på grund av tidsbrist.  
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Konklusion 

Resultatet av denna studie visar att samtliga informanter anser modersmålsundervisningen som 

viktig. Det som skiljer sig mellan lärarna från respektive skolform är att lärarna på förskolan 

upplever modersmålsundervisningen som mer integrerad i verksamheten än lärarna i 

grundskolan. Som tidigare nämnt finns väldigt lite forskning kring både lärares syn på 

modersmålsundervisning, men även samarbetet mellan lärare och modersmålslärare. Denna 

studie anser jag tillföra en grund för utvecklad forskning kring både arbetssätt för att utveckla 

modersmålsundervisningen i svensk skola. Med detta menar jag de olika arbetssätten som de 

intervjuade lärarna har uttryckt. Man märker att samarbete delvis finns, i synnerhet i förskolan, 

därför kan denna studie bidra till att forskare i större utsträckning kan forska kring lärares syn på 

modersmålsundervisning och samarbetet mellan lärare och modersmålslärare. 

Efter genomförd studie om modersmålsundervisning har min bild av hur lärare arbetar för att 

främja barns modersmål delvis förändrats. Jag har alltid haft uppfattningen om att lärare på 

förskolan inte alls arbetar för att utveckla barns modersmål, samtidigt som grundskolan erbjuder 

modersmålsundervisning i begränsad omfattning. Efter att ha genomfört denna studie har jag 

istället fått intrycket av att lärare, både på förskolan och i grundskolan, anser att modersmålet och 

modersmålsundervisningen är viktig, men att det istället är högre instanser som inte ger 

möjligheter till förskolorna och grundskolorna att utveckla modersmålsundervisningen. Samtliga 

informanter som intervjuats för denna studie nämner på ett eller annat sätt att tiden till ökat 

samarbete och fler modersmålstimmar inte existerar.  

Resultatet av detta har lett till att modersmålslärarna på förskolan utför sin undervisning under 

verksamheten, men att tiden för denna är väldigt kort. I grundskolan handlar det istället om att 

barnen, precis som min erfarenhet från skolan, har haft sin modersmålsundervisning efter skoltid. 

Det har med andra ord ingen koppling till det egentliga skolarbetet i grundskolan. För att barnen 

ska få möjlighet att skapa ett ämnesspråk hos eleven krävs ytterligare samarbete mellan 

modersmålslärare och lärare. Det krävs lyhördhet från båda håll för att ta reda på och arbeta för 

att främja barnens behov. Däremot är det intressant att det på förskolorna där majoriteten av 

barnen har annat modersmål än svenska, finns ett väletablerat samarbete mellan 

modersmålslärarna och lärarna. Denna uppfattning delar inte läraren som arbetar i 

innerstadsmiljön. 

Jag finner hopp om förskolan och att modersmålsundervisningen där, enligt informanterna till 

denna studie, sker under verksamheten. Detta tillsammans med ytterligare forskning kring hur 

man kan utveckla modersmålsundervisningen både i förskolan och grundskolan tror jag kan 

återuppliva modersmålsundervisningens betydelse i Sverige (se bakgrund). I mina ögon ser det 

väldigt ljust ut eftersom viljan finns, men resurser verkar saknas.  
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Bilaga-Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Hur ser din klass/barngrupp ut? (ålder, storlek, modersmål osv) 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska där du 

arbetar eller har arbetat tidigare? 

Vad har du för erfarenhet av att barn/elever får undervisning i modersmålet? 

Var/när har detta i så fall ägt rum (under förskole-/skoltid, kvällstid, helger, annat…?) 

 

Modersmålsundervisning i förskolan/skolan – syften, möjligheter, hinder?  

Berätta hur du ser på modersmålsundervisning när det gäller barns/elevers språkliga 

utveckling. 

- För barnets/elevens modersmålsutveckling? 

- För	  barnets/elevens	  utveckling	  av	  det	  svenska	  språket 

- Ser	  du	  någon	  kopping	  mellan	  modersmålsundervisning	  och	  andra	  ämnen?	  

Berätta! 

Finns det andra skäl för eleven att få undervisning i sitt modersmål (privata liv: vänner, familj, 

släkt, kultur, annat …)? 

Finns det hinder för modersmålsundervisning i förskolan/skolan? Berätta! 

 

Kontakten mellan modersmålslärare och andra lärare 

Vilken bild har du av hur kontakten sker mellan lärare på förskolan/skolan och 

modersmålslärare? Egna erfarenheter? 

Vilka skäl menar du finns för att kontakten ser ut som den gör? 

Finns det några riktlinjer för hur kontakten eller samarbetet ska se ut mellan modersmålslärare 

och andra lärare i din kommun? 

 

Om du/ni har ett samarbete med modersmålslärare:– vilket är i så fall syftet med samarbetet? 

Hur länge har samarbetet pågått? 

På vems initiativ har samarbetet uppkommit? 



 

 

Vad består samarbetet av (diskutera gemensamma frågor, modersmålslärare i arbetslag, planera 

undervisningen tillsammans, delta i ordinarie undervisning, följa upp tillsammans, annat …)? 

Om ni inte har ett samarbete med modersmålslärare – vad tror du att det beror på? 

 

På vilket sätt tror du att lärare och modersmålslärare kan samarbeta? Syften? 

Vilka fördelar ser du med ett samarbete mellan modersmålslärare och andra lärare? 

Ser du några nackdelar? Berätta? 

 

Kan du berätta mer om vilka hinder respektive möjligheter för barnet/eleven du ser 

genom ett ökat samarbete mellan lärare och modersmålslärare? 

 

Till sist, är det någonting du vill tillägga?  

 

 

 


