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Abstrakt 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolepedagoger samarbetar med 

modersmålspedagoger för att främja språkutveckling hos tvåspråkiga barn. För att få 

empiriskt underlag i studien använde vi oss av kvalitativ intervjumetod. Det empiriska 

underlaget består av intervjuer med tre förskolepedagoger och tre modersmålspedagoger i tre 

mångkulturella förskolor i två områden inom samma kommun. 

 

 Resultatet av studien visar att samarbetet mellan modersmålspedagoger och 

förskolepedagoger är begränsat. Anledningen till detta är brist på kommunikation mellan 

pedagogerna i förskolan och detta beror på deras arbetsvillkor. Främst handlar det om bristen 

på tid för att organisera samarbete mellan pedagogerna, vilket leder till att samspelet i deras 

arbete med tvåspråkiga barn inte fungerar optimalt, vilket i sin tur kan missgynna dessa barns 

språkutveckling. Dessutom har inte modersmålspedagoger och förskolepedagoger någon 

gemensam planering för att skapa en arbetsplan som grund för arbetet med tvåspråkiga barn. 

Däremot fungerar samarbete bra under inskolning av tvåspråkiga barn, i arbetet med barn med 

behov av stöd och när det finns flera barn som har samma språk på en förskola. I studien har 

det också kommit fram att de barn som har tillgång till modersmålspedagogen är säkrare på 

sitt modersmål och de har ett mer utvecklat modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 Nyckelord: tvåspråkiga barn, modersmålspedagog, förskolepedagog, språkutveckling, 

samarbete i förskola, flerspråkiga barn   
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Förord 

Idén till att skriva om detta ämne grundar sig på våra erfarenheter och är något som ligger 

nära våra hjärtan. Vi är två ambulerande modersmålspedagoger som arbetar i kommun och 

bakgrunden till vår studie är kommunens planerade förändring av förskolans 

modersmålsundervisning. Frågan om vilka konsekvenser förändringen ger ligger som grund 

till att vi undersökt frågan vidare. Förskollärarutbildningen har varit en resa med nya och 

spännande utmaningar. Att läsa på högskolan, att ta hand om våra familjer och att arbeta 

samtidigt har inte varit lätt.  Nu efter alla dessa år känner vi oss stolta över oss själva och våra 

familjer som tålmodigt har uppmuntrat oss. Vi vill tacka våra familjer, klasskamrater, lärare, 

arbetskamrater och alla andra som har stöttat oss genom våra studier. Stort tack till dig Shirley 

Näslund vår handledare, som har bistått oss med konstruktiva kommentarer och justerat 

språket i texten. Vi vill också passa på och tacka förskolepedagogerna och 

modersmålspedagogerna som har ställt upp för oss på intervjuer. 
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1. Inledning 

Många av de svenska förskolorna är idag mångkulturella. Nästan vart femte förskolebarn 

använder fler än ett språk dagligen (Skolverket, 2013). Förskolans uppdrag är att skapa en 

språkmiljö som är stimulerande och utvecklande för varje barn, oavsett om barnet är en – eller 

flerspråkigt (Skolverket, 2013). Modersmålsstödet är mycket tidsbegränsat och ges till 

tvåspråkiga barn bara en gång i veckan. Det är inte heller alla tvåspråkiga barn som har 

tillgång till modersmålsstödet av olika anledningar. Bakgrunden till vår studie är en artikel av 

Ana-Maria Deliv (2014) om att modersmålspedagogerna i förskolan ska tas bort i Malmös 

kommun. Istället ska flerspråkiga barn få öva både sitt modersmål och svenskan genom 

digitala hjälpmedel.  Författaren menar att avsikten med förändringen är att bli mer likvärdiga 

och rättvisa. De vill skapa en modell som ger alla barn rätt till språkutveckling och språkstöd i 

förskolan oavsett barnets ålder. 

Vi undrar vilka konsekvenser bortagande av modersmålspedagogerna skulle få för samarbete 

mellan modersmålspedagogerna och förskolepedagogerna i vår kommun. Att studera 

samarbete mellan pedagoger borde kunna ge viktig erfarenhetsbaserade kunskap. Ett 

bekymmer kan vara att i de flesta förskolor är majoriteten av de pedagoger som jobbar 

svensktalande och de behärskar inte alla de språk barnen talar i hemmet. Därför har det 

uppkommit ett intresse hos oss att genomföra en studie, där vi vill bidra till en fördjupad 

kunskap om hur modersmålspedagoger och förskolpedagoger ser på samarbete i arbetet med 

tvåspråkiga barn. För att synliggöra både förskolans- och modersmålspedagogernas insats i 

språkutveckligen för de tvåspråkiga barnen vill vi lyfta läroplanen (Skolverket 2010):     

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål(Lpfö 98/ 10, s.7 ) 

 

Studien är relaterad till förskolans uppdrag, med avseende på tvåspråkiga barns rätt till 

utveckling inom såväl sitt första som andra språk. Studien berör också tvåspråkiga barns rätt 

till att utveckla sin kulturella identitet och läroplanen påpekar också i linje med detta att: 

 

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

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98/10, s.11).                       
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2. Syfte  

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur förskolepedagoger och modersmålspedagoger 

ser på samarbete i mötet med tvåspråkiga barn. Denna studie avser också att synliggöra det 

arbete som sker inom förskolorna och som syftar till att erbjuda språkmöjligheter som 

tvåspråkiga barn är berättigade till enligt läroplanen. Studien kan förväntas ge kunskap om 

hur förskolepedagoger och modersmålspedagoger skapar möjligheter för tvåspråkiga barn att 

lära sig både svenska språket och sitt modersmål.  

Våra konkreta frågeställningar till undersökningen är därför: 

  

1- Hur samarbetar förskolepedagoger med modersmålspedagoger för att främja 

språkutveckling hos tvåspråkiga barn? 

2- Hur tolkar förskolepedagoger och modersmålspedagoger verksamhetsuppdrag kring 

barns tvåspråkighet?  
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3. Sociokulturell teori  

 

Vår undersökning utgår från den sociokulturella teori som formulerades av Lev Vygotskij 

(2001;1999) och framhåller att samspel och sociala interaktioner ligger till grund för all 

utveckling. Genom den sociala samvaron kan barn lära sig av varandra och av vuxna. 

Författaren skriver " det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna 

göra självständigt” (Vygotskij, 2001 s. 333). Vi anser att den sociokulturella teorin är relevant 

för vår studie eftersom studien handlar om samarbete, samspel och kommunikation. I 

förskolan sker samarbete mellan modersmålspedagoger och förskolepedagoger och samtidigt 

finns ett samspel mellan barn, modersmålspedagog och förskolepedagoger. 

  

I kommunikationen och samspelet mellan pedagogerna skapas  uppfattningar och tankar om 

hur arbetet med tvåspråkiga barn kan utvecklas för att gynna barns språkutveckling.  

Vygotskij (2001; 1999) menar att miljön har stor betydelse för lärande och utveckling för 

både barn och pedagoger. Olika typer av samarbete mellan pedagogerna, tillsammans med 

användandet av olika redskap, bidrar i sig till att förändra och skapa olika lärande miljöer. Där 

del av vardagen, medverkar pedagogerna således till att skapa språkstimulerande miljöer och 

till barnens språkutveckling. 

 

Vygotskij (2001;1999) förklarar att samspel och sociala interaktioner är en grundläggande 

förutsättning för att barnen ska kunna skapa sig ett språk och på så sätt förvärva kunskap. För 

att möjliggöra en interaktion mellan pedagogerna och de tvåspråkiga barnen använder sig, i 

överensstämmelse med Vygotskij (2001;1999), modersmålspedagoger och förskolepedagoger 

i sitt arbete av språkliga redskap som till exempel siffror, bokstäver, räknesystem, ord och 

begrepp. Pedagogerna använder sig även av dator, bilder och estetiska aktiviteter för att på 

detta sätt visualiserar och gör det som är osynligt tillgänligt och påtagligt för ögat (Roger 

Säljö, 2014). 

 

Enligt Vygotskij (2001;1999) har materiella redskap som finns omkring oss en påverkan på 

hur vi tänker, hur vi agerar och hur vi använder redskapen så att de bidrar till utveckling och 

lärande. Vygotiskij (2001;1999) menar att barn utvecklar sitt första språk (modersmålet) 

omedvetet och ofrivilligt.  
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Vidare skriver författaren att barnet lär sig ett annat språk genom disponera över ett system 

som redan finns på modersmålet och kan transferera detta till det andra språkets sfär. Ett 

välutvecklat modersmål kan därför ge goda resultat vid inlärning av främmande språk betonar 

Vygotskij (2001), som skriver: 

 

Den som framstår som styrkan hos barnets främmande språk utgör svagheten 

i dess modersmål, och tvärtom - inom den sfär där modermålet visar hela sin 

styrka visar det främmande språket sin svaghet. Sålades med e använder 

barnet i modersmålet på ett utmärkt och felfritt vis alla grammatiska former, 

men utan att vara medvetet om dem(Vygotsij 2001, s. 353).  

 

I samarbete med modersmålspedagoger kan förskolepedagoger upptäcka vilka styrkor eller 

svagheter barnet har i sitt modersmål för att arbeta vidare med tvåspråkighetsutvecklingen. 

  

Enligt den sociokulturella teorin är det kommunikationen mellan pedagogerna som skapar 

medel för hur de tillsammans kan erbjuda barn stöd i sitt modersmål  och det svenska språket. 

Vygotskij ( 1999;2001)betonar att kommunikationen är även betydellsefull för vilka medel 

som bör användas för att stimulera barns lärande och språkutveckling i förskolan. Ett 

samarbete mellan modersmålspedagoger och förskolepedagoger som möjliggör samspelet 

mellan pedagoger och barn, vilket kan medverka till att pedagogerna både kan vara förebilder 

och vägleda barnen i deras lärande och utveckling.               
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4. Begreppsdefinitioner 

 

4.1 Tvåspråkighet och flerspråkighet 

 

Tvåspråkighet innebär enligt Gisela Håkansson (2003) användning eller behärskning av två 

språk. Författaren hänvisar till Georges Lüda, som menar att en tvåspråkig person är en som 

använder två språk i sitt dagliga liv. I denna uppsats avser vi med tvåspråkighet svenska 

tillsammans med ett annat modersmål (Skolverket, 2002). 

 

I ett kognitivt perspektiv kan utveckling av två språk i barndomen beskrivas som simultan 

eller successiv, enligt Margareth Sandvik & Marit Spurkland (2011) och (Håkansson, 2003). 

Successiv språkinlärning innebär att barnet använder sitt modersmål i hemmet och utanför 

hemmet används ett annat språk, det språk som barnet påträffar i vardagen. Det kan vara ett 

majoritetsspråk, i detta fall det svenska språket. Den andra typen av tvåspråksutveckling är 

simultan språkinlärning och innebär att barnet lär sig två språk samtidigt. Exempel på när 

simultan språkinlärning förekommer är när barnet föds i en miljö där föräldrarna använder 

eller behärskar två olika modersmål. Den ena föräldern kanske pratar ett minoritetsspråk och 

den andra föräldern ett majoritetsspråk. Barnet möter bägge språken samtidigt och definieras 

därför som simultant tvåspråkiga. 

 

Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen, enligt (Håkansson, 2003). 

De barnen som kan behärska flera språk i vardagen definieras som flerspråkiga barn 

(Skolverket, 2013). Flerspråkiga barn har en förmåga att kommunicera med hjälp av fler än 

två språk och ”flerspråkighet är med andra ord ingen egenskap, det är en 

kompetens"(Skolverket, 2013).  

  

4. 2 Modersmålspedagoger 

 

En modersmålspedagog är en person som talar barnets modersmål, hon eller han har ett 

pedagogiskt uppdrag, vilket innebär att stödja två eller flerspråkiga barn i förskolan, enligt 
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(Benckert, Håland, & Wallin 2008). Modersmålspedagoger arbetar som ambulerande 

pedagoger, vilket innebär att han eller hon åker till olika förskolor och träffar barnen en gång i 

veckan. Författarna menar att modersmålspedagogen är en flerspråkig pedagog som arbetar 

precis som andra pedagoger i förskolan. Fördelarna med att ha en modersmålspedagog i 

verksamheten är dels de språkliga kunskaperna i de dagliga aktiviteterna i förskolan, dels den 

kulturella kompetensen som kommer barnet, familjen och de övriga pedagogerna tillgodo 

(Benckert et al.2008).  
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5. Forskningsöversikt 

  

5. 1 Inlärning av flera språk i tidig ålder  

 

Enligt Anne Kultti (2012) är modersmålet grunden för all inlärning och menar att ”ett starkt 

modersmål och ett starkt andra språk som viktiga förutsättningar för flerspråkiga barns 

lärande och att språken ömsesidigt kan främja varandra"( Kultti 2012, s. 44). Johannes 

Lunneblad (2009) menar att barn bör ges tidigare möjligheter att utveckla sitt modersmål 

parallellt med svenskan. Det ökar möjligheten för en god tvåspråkighet. Modersmålsstöd är en 

viktig del i tvåspråkiga barns språkutveckling. Skolverket (2013) lyfter fram att flerspråkighet 

är en tillgång både för individen och för samhället. Viktiga faktorer i arbetet med 

flerspråkighet i förskolan är pedagogens förhållningssätt och kunskaper om hur han eller hon 

kan ge barn som talar flera språk möjligheter att utvecklas både på svenska och på sitt 

modersmål. 

 

Gunilla Ladberg (2003) skriver att många i Sverige under 1970- talet antog att språken 

konkurrerar med varandra. Många tolkade detta som att man först måste lära sig ett språk för 

att kunna bygga på med det andra språket; resultaten visar dock motsatsen. Benckert et al 

(2008) hävdar vidare att tvåspråkiga barns utveckling av modersmålet skall påbörjas tidigt, 

parallellt med inlärning av svenska språket redan när barnen är mellan 18 och 36 månader 

eftersom den perioden är en viktig fas i språkutvecklingen. 

  

Harriet Jancke (2007) skriver att trots att flerspråkighet i förskolorna blivit mer och mer 

vanligt är det fortfarande många pedagoger som tror att inlärning av flera språk i tidig ålder 

skadar barnets lärande och språkutveckling. Forskning enligt Jancke (2007) visar däremot att 

tidig språkinlärning av flera språk berikar barnets kunskaper om språk och begrepp; 

forskningen framhåller därmed ett positivt samband mellankognitiv utveckling och 

tvåspråkighet. Vidare visar forskning att modersmålet är avgörande för barnets identitets – 

kunskaps- och språkutveckling. Modersmålsstöd ska därför vara en integrerad del av den 

vardagliga verksamheten och ingå så långt som möjligt i alla aktiviteter i förskolan (Benckert 

et al. 2008).  
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I en studie av Castilla, Restrepo & Perez-Leroux (2009) som handlar om fyrtionio 

spansktalande barn i olika förskolor där barnens ålder var mellan tre år och fem månader till 

fyra år och sju månader, studerades samarbetet mellan föräldrar och pedagoger. Barnen gick 

på olika förskolor i USA och studien genomfördes under nio månader. Studien lades upp så 

att man under 9 månader skulle jobba parallellt med båda språken – modersmålet i hemmet 

och andraspråket i förskolan. Barnens språkkunskaper testades fyra gånger under perioden.  

Resultatet av studien var att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan utvecklandet av det 

första språket (spanskan) och det andra (engelskan). Att ge möjligheter för modersmålet att 

utvecklas är viktigt för förvärvet av andraspråket. 

 

 

 

5.2 Samarbetet mellan modersmålspedagoger och förskolepedagoger i 

förskolan 

Skolverkets rapport (2002) visar att samarbetet mellan förskolepedagoger och 

modersmålspedagoger är svagt i de flesta kommuner som omfattas av skolverkets 

undersökning.  Det beror på olika faktorer och en av dem är att modersmålsstödet ges av 

ambulerande pedagoger. Det som förvärrar situationen är att de flesta modersmålspedagoger 

arbetar i flera förskolor och även i skolan, och kan endast i begränsad omfattning delta i 

förskolornas planeringar och utvärderingar. Vidare rapporterar Skolverket (2002) att 

modersmålspedagoger istället grundar egna arbetslag där de har möjlighet att diskutera de 

pedagogiska frågorna. Om det däremot redan finns en tvåspråkig pedagog i förskolan som har 

fast anställning finns det andra förutsättningar att planera, följa upp och utvärdera 

modersmålsstödet, än i förskolor med ambulerande modersmålspedagoger.  

 

Ytterligare en rapport från Skolverket (2010) framhåller att undervisning på modersmålet 

lever i sin egen värld. I rapporten framhålls att förskolepedagoger ser positivt på 

modersmålutveckling. Trots att förskolepedagoger är medvetna om att modersmålet är 

grunden för språk- och kunskapsutveckling, läggs fortfarande ansvaret antingen på 

modersmålspedagogen eller på föräldrarna för att modersmålet skall fungera i verksamheten.  

Förskolepedagogerna menar att modersmål som ämne är alldeles för svårt så därför läggs 

ansvaret på de som kan dvs. modersmålspedagog eller förälder. Benckert et al. (2008) betonar 
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att organisation, samarbete och planering har stor betydelse för att modersmålet skall kunna 

integreras i verksamheten.  

  

 

5.3 Modersmålets betydelse för barnets andra språk 

 

Lena Calderon (2004) skriver att pedagogerna måste utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt för att stödja barnen i sitt lärande om kulturtillhörighet. Författaren betonar 

vikten av modersmålspedagogens roll för barns språkutveckling och identitetsutveckling. 

Författaren lyfter fram att de svensktalande pedagogerna skall berika barnen med det svenska 

språket genom tal och skrift samt uppmuntra dem att använda sitt modersmål. Annars riskerar 

de att stagnera i sitt förstaspråk vilket kan innebära sämre inlärning av det andra språket, i det 

här fallet det svenska språket. För att barnen skall få det stödet behövs det flerspråkig personal 

i förskolan. Calderon (2004) hävdar att den flerspråkiga personalen har en viktig roll när det 

gäller språkutveckling. De fungerar både som identifikationsobjekt och underlättar de 

samarbetet mellan förskolepedagoger och föräldrar (Ibid). 

 

Benckert et al.( 2008) och Ladberg (2003) poängterar att förutsättningar för att tvåspråkiga 

barn skall utveckla sitt modersmål är pedagogens roll i förskolan och samarbete med 

modersmålspedagogen. Anders Skans (2011) undersöker i sin studie flerspråkiga pedagogers 

arbete med flerspråkiga barn i förskolan. Författaren lyfter fram hur flerspråkiga pedagoger 

ger olika möjligheter för de tvåspråkiga barnen att utveckla sitt modersmål parallellt med 

svenska språket inom de olika förskoleaktiviteterna. I hans studie tas flerspråkiga pedagogers 

kompetens tillvara och uppskattas på förskolan. Den flerspråkiga personalen har goda 

kunskaper om tvåspråkiga barns lärande, kunskaper som också tvåspråkiga barn som utnyttjas 

i den pedagogiska planeringen för att ge ett välutvecklat språk och för att uppnå målen i 

styrdokumenten. Författaren menar att flerspråkig personal är förebilder för de tvåspråkiga 

barnen men de värdesätts sällan av svenska kollegor och ledningen. Enligt Skans (2011) 

borde det, för att kunna implementera interkulturellt lärande, arbeta fler flerspråkiga 

pedagoger i förskoleverksamheten. 
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6. Metod 

 

I kapitlet redovisades varför intervju, som är en kvalitativ metod, används och vilka fördelar 

och nackdelar det finns med metoden. Vad de forskningsetiska principerna innebär beskrivs 

också och slutligen beskriver vi studiens tillvägagångssätt.  

 

6. 1 Kvalitativa intervjuer 

 

För att få empiriskt underlag i studien användes kvalitativ intervju. Metoden är lämpad för att 

få fram djupgående och detaljerade data, till exempel när forskaren vill undersöka mer 

komplexa och subtila fenomen som till exempel människors åsikter uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe, 2009). Våra forskningsintervjuer är semistrukturerade intervjuer, 

vilket ger oss möjlighet att vara mer flexibla när det gäller valda ämnens ordningsföljd och i 

att låta den intervjuade få möjlighet att tala utförligt kring intervjuämnena och få utveckla sina 

tankar(Denscombe, 2009). Stukat (2011) framhåller också att i den semistrukturerade 

intervjuen ges intervjuaren möjlighet att komma längre och djupare i sina studier. Författaren 

menar att frågorna ska vara öppna så att den intervjuade får utrymme att utveckla sina 

synpunkter. Vi var två intervjuare, Stukat (2011) hävdar att två personer kan upptäcka mer vid 

intervjun än vad en kan göra, vilket gjorde att vi såg en fördel i att vara två vid 

intervjutillfällena. Vår metod byggde på frågor i form av ett frågeformulär. Intervjufrågorna 

(se bilaga 1) var strukturerade för att ge oss svar på vår undersökning.   

                                                             

   6. 2 Urval 

 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren använder de personer 

som finns tillgängliga (Stukat, 2011). Intervjuerna gjordes med tre förskolepedagoger och 

med tre modersmålspedagoger, vilka undervisar var för sig i olika språk, och genomfördes på 

tre mångkulturella förskolor belägna i två olika områden inom samma kommun. På dessa 

förskolor har 99 % av barnen ett annat modersmål än svenska och mellan fem och sju olika 

språk talas. Förskolorna bestod av fyra till fem avdelningar med 18-21 barn i åldrarna 1-5 år. 

Utbildningsgraden varierade i båda grupperna: 2 av modersmålspedagogerna var barnskötare 
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och 1 var förskolelärare och 1 av förskolepedagogerna var barnskötare och 2 var 

förskolelärare. Fyra av de intervjuade arbetade heltid och två hade tjänst på 75 procent. 

Samtliga pedagoger var kvinnliga och i åldrarna 40-60 år. Alla var fast anställda. De 

förskolepedagoger och modersmålspedagoger som deltog i studien hade 6-30 års erfarenhet 

av att arbeta med tvåspråkiga barn i förskolan. 

  

6. 3 Genomförande och databearbetning  

 

Det första som gjordes var att kontakta förskolechefer och verksamhetschef för 

modersmålspedagogerna för att få deras medgivande om intervjuer. Vi följde 

vetenskapsrådets informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandeskrav. 

Informationskravet handlar om att forskaren alltid ska informera de individer som deltar om 

studiens syfte. Detta betyder att deras deltagande är frivilligt, de har rätt att när som helst att 

säga ifrån om de inte skulle vilja delta mer (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär 

att respondenten har rätt att tacka ja eller nej om hen vill medverka i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som tillhör 

deltagarna i studien ska behandlas konfidentiellt.  Detta betyder att alla ska vara anonyma i 

studien och att deras personliguppgifter inte ska lämnas ut till någon (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandeskravet handlar om att man ska informera respondenten om att arbetsuppgifter som 

samlas in endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Innan intervjun ägde rum informerades alla respondenter om studiens syfte. Vidare förklarade 

vi att det också var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta under intervjun. 

Vi informerade också alla respondenter om att intervjun skulle spelas in och frågade om de 

godkände det. Alla deltagare gav sitt godkännande till att spela in intervjuerna och vi spelade 

in med hjälp av våra Ipad och mobiltelefoner. Vi informerade även alla respondenterna att 

alla uppgifter som samlades in till studien bara skulle användas för forskningens skull, att 

deltagare skulle vara anonyma i studien samt att deras personuppgifter skulle inte lämnas ut 

till någon. Även här informerades respondenterna om att de skulle bestämma tid och plats och 

att den intervjuades ord kunde betraktas som protokollförda. 
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För att undersöka om frågorna var relevanta till studien gjordes en pilotintervju innan 

intervjuerna. Stukat (2011) menar att pilotintervjun hjälper intervjuaren att få syn på om 

frågorna är relevanta till studiens syfte och vad som krävs att förändra så att frågorna stämmer 

med forskningsfrågan. Pilotintervjun ledde till att vi tog bort en del frågor och omformulerade 

andra frågor på grund av att de tolkades annorlunda än forskningsfrågor.  

  

Vi valde att genomföra alla intervjuer tillsammans eftersom det underlättade att hjälpa 

varandra att anteckna ifall om det hände tekniska fel med Ipaden eller mobilen. Vi ville också 

få syn på det som inte kunde spelas in till exempel kroppsspråk. Den ena ställde frågor till 

informanten och spelade samtidigt in intervjun på en Ipad. Den andra antecknade svaret under 

intervjun. Det var en fördel att vara två vid intervjuerna och detta ledde till att vi fick svaren 

mer utvecklade och fördjupade, detta genom att använda oss av följdfrågor till exempel- vad 

menar du med det? Och - kan du berätta mer? (Stukat, 2011). Genom att sitta ansikte mot 

ansikte med respondenten vid ett bord skedde fem av intervjuarna utan några 

störningsmoment i en lugn och trygg miljö. Men en intervju blev störd på grund av ont om 

plats och tid på en av förskolorna. 

 

Stukat (2011) menar att det är viktigt att forskare försöker skapa en situation där interaktion 

mellan den som frågar och den som svarar i en intervju blir så neutral som möjligt, så att man 

slipper ”färgade” svar på grund av intervjuareffekten. I intervjuerna skapade vi en dialog 

mellan oss och respondenterna i trygghet. De intervjuerna genomfördes på varje pedagogs 

respektive arbetsplats, då vi betraktade att de fick välja plats för trygghetens och 

bekvämlighetens skull. Varje intervju tog cirka trettio minuter. Vi antecknade vad 

pedagogerna hade sagt och vi läste upp det för dem, för deras kännedom. När alla intervjuer 

var klara lyssnade vi tillsammans på intervjuinspelningarna flera gånger för att skriva ner vad 

som sagts, sedan transkriberade vi tillsammans. Transkriberingen är tidskrävande (Stukat, 

2011). Vi upplevde det och det tog tid att upptäcka olika mönster som sedan kunde 

sammanställas i teman som svar på våra frågeställningar.  

 

 I analysen använde vi oss av hermeneutisk ansats, enligt Mats Alvesson & Kaj Sköldberg 

(2008).  De menar att man inom samhällsvetenskapen inte tolkar orsaker utan man söker 

förförståelse för förväntningar, begrepp, fördomar etc. som präglar vad vi ser och hur vi ser 

det. Författarna betonar Gadamers hermeneutiska cirkel som tolkar genom samspel mellan 
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förförståelse, studieobjekt som betraktas (delen) och kontexten (helheten). Förståelse växer 

fram ur kontinuerligt samspel mellan alla dessa tre. Det innebär att tolkning måste ske i 

förhållande till en kontext, kommunikation och förståelse är två begrepp som kan förknippas 

med hermeneutiken enligt (Alvesson & Sköldeberg 2008). Med hjälp av den hermeneutiska 

ansatsen söktes förståelse för hur pedagogerna upplevde sina och andras förutsättningar till 

samarbete och samspel i arbetet med tvåspråkiga barn. Vår intention var att tolka 

förutsättningslöst och vi försökte inta våra respondenters perspektiv.  
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7.  Resultat och analys 

I vår analys av hur samarbetet fungerar mellan förskolepedagoger och modersmålspedagoger 

utgår vi från Vygotskijs sociokulturella teori. 

 

Nedan presenterar vi hur samarbetet ser ut organisatoriskt, tidsmässigt, materialmässigt 

temamässigt och relationsmässigt. Vi redovisar språkliga konsekvenser av ett bristande 

respektive gott samarbete. Till sist redovisar vi respondenternas syn på verksamhetsuppdraget 

och utveckling av samarbetet. 

 

7.1 Hur samarbetet ser ut organisatoriskt: tidsmässigt, materialmässigt 

temamässigt och relationsmässigt 

 

Enligt de intervjuade förskolepedagogerna berättar att ingen av förskolepedagogerna upplever 

att de har ett samarbete med modersmålspedagoger när det gäller det vardagliga arbetet med 

enskilda barn som talar ett språk som få andra barn på förskolan talar. Anledningen till detta 

är att modersmålspedagogerna har kort tid för varje barn i förskolans verksamhet. 

Modersmålspedagogerna brukar besöka flera förskolor om dagen och därför får 

modermålspedagogerna inte tillräckligt med tid för att följa barns språkutveckling och har inte 

heller tid att kommunicera med förskolepedagoger. Däremot upplever förskolepedagogerna 

att samarbetet är bra när det finns flera barn som talar samma språk i förskolan. 

Förskolepedagogerna samarbetar också med modersmålspedagogerna vid inskolning av 

tvåspråkiga barn och i arbete med barn med speciella behov enligt följande citat av två 

förskolepedagoger.   

 

Förskolepedagog A: Modersmålspedagoger besöker barn på förskolan.  

Modersmålspedagogernas tid med varje enskilt barn beror på hur många 

barn det finns i förskolan. Det är en fördel att många barn som pratar just det 

språket som modersmålspedagogen talar finns i förskolan. 

Modersmålspedagogen stannar inte längre än en halv timme för ett barn i 

veckan eller en timme varannan vecka, det är alldeles för kort tid eftersom 

man inte hinner arbeta fullständigt med förskolans tema.  
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Förskolepedagog B: Vi har inte samarbete med modersmålspedagoger 

eftersom de kommer och går utan att få tid att kommunicera med varandra. 

Men vi samarbetar ganska mycket vid inskolning av tvåspråkiga barn, detta 

sker automatiskt genom att ringa till modersmålspedagogen, det är ett 

fungerande system med de många språk som talas. Vi brukar också 

samarbeta med modersmålspedagoger när det gäller barn med speciella 

behov.  

 

Förskolepedagoger upplever att modersmålspedagogerna inte kan följa förskolans tema 

fullständigt på grund av tidsbrist. Förutsättningar för samarbete verkar vara bättre när det 

finns flera barn som talar samma språk, eller när barnen är under inskolning och när barnen 

har speciella behov. 

 

De intervjuade modersmålspedagogerna berättar att deras tider inte räcker till för att följa alla 

barns utveckling och lärande. Detta på grund av att kommunen i vilken intervjuerna 

genomfördes, har bestämt att tiden per barn är en halv timme i veckan. De berättar att i arbetet 

med tvåspråkiga barn ingår att kartlägga barns modersmål, vilket följande citat av två 

modersmålspedagoger visar.   

 

    

Modersmålspedagog D: Det är viktigt att kartlägga barnens modersmål för 

att kunna se det enskilda barnets behov och utifrån detta kan vi jobba 

tillsammans med förskolepedagoger och bygga vidare både på modersmålet 

och svenska språket, men problemet är att jag inte har tillräckligt tid för 

varje barn på grund av att varje barn bara får en halv timme i veckan. Det 

beror också på om det finns flera barn på samma förskola eller inte.  

 

Modersmålspedagog E: Vår första uppgift är att se till att tvåspråkiga barn 

behärskar sitt modersmål, genom att kartlägga modersmålet sedan brukar jag 

jobbar med förskolepedagoger parallellt. Det räcker inte med deras tema 

utan jag använder mig av eget tema för att utveckla barnets modersmål, t.ex. 

det finns en del barn med speciella behov som behöver extra hjälp. I 

samarbete med specialpedagoger och förskolepedagoger planerar vi 

tillsammans för att följa barns lärande och utveckling. 

 

Modersmålspedagoger D och E påpekar att samarbetet dessutom handlar om att 

modersmålspedagoger använder sig av en kartläggning på barnets modersmål för att få 

kunskap om var barnet befinner sig.  Modersmålspedagogerna anser att om de skall kunna 

utveckla barnens båda språk måste de hinna samarbeta, men om den tiden är begränsad hinner 
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de inte kartlägga varje barn. Det gäller också samarbetet mellan modersmålspedagog och 

specialpedagog när det gäller barn med speciella behov.  

  

Arbetssättet med tvåspråkiga barn ser olika ut mellan förskolepedagoger.  En förskolepedagog 

förstärker det svenska språket med hjälp av bilder, drama, teater och skapande för att 

underlätta ett tvåspråkigt lärande, vilket följande citat av förskolepedagog berättar.  

 

Förskolepedagog A: Vi arbetar mycket med språkutveckling och språket är 

det viktigaste vi har i förskolan, om man inte har språk utvecklas man inte.  

Vi pratar med barnen genom att använda oss av bilder, drama och teater. Det 

är bra uttrycksätt för de barnen som inte har språket. 

 

 

  En annan förskolepedagog som fokuserar på svenska språket lägger fokus på svensk kultur 

(värdegrund).  

Förskolepedagog B: Vi fokuserar på svenska språket. Vi jobbar med 

matematiska och språkliga begrepp. Det är svårt att jobba med modersmålet 

för barnen i vår verksamhet har olika modersmål och dialekter, vi kan ladda 

ner appar på olika modersmål. Vi jobbar med en kulturell barnsyn. Alla barn 

har lika värde, t.ex. har en del barn svårt att acceptera att en pojke håller en 

flicka i handen. Vi jobbar med kultur mer än språk. 

  

Förskolepedagogen A fokuserar mycket på språkutvecklingen genom att använda sig av 

estetiska aktiviteter och den andra förskolepedagogen B jobbar mer med kultur, värden och 

normer.  Förskolepedagogen B tycker att det är svårt att jobba med barns modersmål eftersom 

barnen i verksamheten talar olika språk och dialekter. Det går dock att ladda ner appar på 

barns modersmål, vilket underlättar arbetet i viss utsträckning.   

 

Alla de intervjuade modersmålspedagogerna berättar att de använder sig av olika redskap för 

att främja barns språkutveckling. 

.  

Modersmålspedagog F: Vi använder oss av förskolans material och vårt egna 

material på modersmålet för att stödja barnen i deras lärande, vi använder 

t.ex. böcker, spelar teater, använder bilder, sjunger m.m. Men det känns som 

att jag inte ger så mycket till barnen på grund av tidsbrist i arbetet med 

barnen. 

 

Modersmålspedagogen F säger att hon använder sig av förskolans material och eget material 

för att arbeta med barnens språk och utveckling som till exempel när man arbetar med 
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estetiska aktiviteter på barnets modersmål. Men hon känner att hon inte kan ge den optimala 

möjligheten på grund av bristande tid. 

 

De intervjuade modersmålspedagogerna tycker att deras schema, arbetsförutsättningar och 

förskolans organisation påverkar förhållningssätt med förskolepedagogerna. Därför har de 

inte möjlighet att kommunicera och utbyta informationen med varandra. De anser att tiden 

dock är ett hinder för kommunikation, vilket följande citat visar.  

  

Modersmålpedagog E: Jag hinner inte kommunicera och diskutera med 

förskolepedagoger, jag måste skynda mig till nästa ställe. 

 

Modersmålspedagogen E berättar att hon inte har tid att kommunicera med förskolepedagoger 

på grund av sitt snäva schema. Hon måste snabbt vidare till nästa förskola. 

 

Alla de intervjuade modersmålspedagogerna berättar att de brukar träffa förskolepedagoger på 

en del förskolorna som de arbetar i början av terminen för att få information om barnantalet, 

vilka språk som talas och verksamhetens tema. Med utgångspunkt från denna information 

lägger de sedan upp sitt arbete med barnen. Modersmålspedagogerna berättar att de får en 

grovplanering en gång per termin och därefter kan de planera efter verksamhetens teman. Ett 

uttalat önskemål från modersmålspedagogerna är dock att få gemensam planeringstid med 

förskolepedagogerna och att träffas oftare för att diskutera de flerspråkiga barnens lärande och 

utveckling, vilket följande citat visar. 

 

Modersmålspedagog F: Vi behöver mer planeringar med förskolepedagoger, 

helst i början, i mitten och slutet av terminen för att kunna diskutera, 

reflektera och utvärdera vårt arbete med tvåspråkiga barn. Vi saknar ofta 

kommunikation med förskolepedagoger eftersom det är brist om tider.   

 

Modersmålspedagogen F tycker att pedagogerna har svårt att planera tillsammans, diskutera, 

reflektera och utvärdera arbetet med tvåspråkiga barn, anledningen till detta är brist på tid. 
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De tre förskolepedagogerna påtalar också avsaknaden av gemensam planeringstid med 

modersmålspedagogerna 

 

Förskolepedagog B: Modersmålpedagoger är olika med hur de jobbar, en del 

hämtar barnen från verksamheten och har aktiviteter. En del är med oss i 

verksamheten och som vi styr.  Vissa vet vad de gör och jobbar tillsammans 

med oss och vissa vill vara för sig. Som pedagog blir man nyfiken och vill 

veta vad modersmålspedagogen jobbar med, men de är bara här en liten 

stund. Man kan fråga modersmålpedagogen vad de gör, men det blir fokus 

på annat. Det är kul att veta vad de gör och genom att få veta vad de håller 

på med berikar det oss. Vi har ingen gemensam planering, 

modersmålspedagoger kan inte veta hur vi har det i verksamheten. 

Modersmålspedagoger har inte tid att planera med förskolan det är bara i 

början av terminen då vi brukar träffas för information. Vi planerar 

gemensamt bara när det gäller speciella barns behov, då köper vi några 

timmar från modersmålspedagogerna. 

 

 

 

Förskolepedagogen B berättar att en del modersmålspedagoger arbetar olika fast de har 

samma arbetsuppgifter. Modersmålspedagoger anpassar sitt arbete efter sitt schema och hur 

många barn som talar samma språk på varje förskolan, därför arbetar de på olika sätt. Hon 

berättar vidare att modersmålspedagoger som har få barn i verksamheten upplever att det är 

stressigt och att detta bidrar till att kommunikationen med förskolans personal uteblir. Detta 

gör att förskolepedagoger inte har fullständigt inblick i hur modersmålspedagoger jobbar med 

tvåspråkiga barn. Hon lyfter fram att modersmålspedagoger som har flera barn i 

verksamheten finns det mer möjligheter att delta och engagera sig mer i verksamhetens 

aktiviteter. Pedagogen B anser att arbetet med tvåspråkiga barn blir berikande om 

pedagogerna kommunicera med varandra, delar varandras erfarenheter, kunskaper, tankar och 

idéer. Hon lyfter däremot fram den gemensamma planeringen kring barn i behov av stöd som 

ett tillfälle då modersmålspedagoger och förskolepedagoger får tid att samplanera. Orsaken 

till att tid ges för detta är enligt förskolepedagogen B att tiden helt enkelt köps in just för detta 

ändamål. 

 

. 
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En förskolepedagog anser att det är svårt med kommunikationen med modersmålspedagogen 

när han eller hon kommer vid lunch, vilket följande citat visar. 

 

Förskolepedagog C: Det är bra att modersmålspedagoger kommer men helst 

inte på lunch tid. Ibland kan det hända att flera modersmålspedagoger 

kommer på en och samma gång, det blir rörigt för båda barn och vuxna i 

verksamheten, det handlar om kommunikation. 

 

Förskolepedagogen C anser att det är rörigt för barn och vuxna när flera 

modersmålspedagoger kommer på en och samma gång. Det handlar om 

modersmålspedagogernas schema. 

 

Sammanfattningsvis anser de intervjuade pedagogerna att samarbetet mellan 

modersmålspedagoger och förskolepedagoger begränsas av faktorer som påverkar 

modersmålspedagogernas förutsättningar att kommunicera och interagera med förskolans 

verksamhet, faktorer som också gör det svårt för förskolepedagogerna att få full insyn i 

modersmålspedagogernas verksamhet. Sådana faktorer kan röra sig om 

modersmålspedagogernas schema, barnantal på samma modersmål och antal planerade 

förskolor att besöka under dagen.  

 

Däremot upplever pedagogerna att samarbetet fungerar bra när det finns flera barn som talar 

samma språk i förskolan. Flera barn med samma modersmål på en förskola är en 

underlättande faktor för att modersmålspedagoger kunna samarbeta med förskolepedagogerna 

kring förskolans tema eftersom då får modersmålspedagoger mer tid än vanligt att diskutera, 

reflektera, planera och främja lärande samt utveckla arbetet med tvåspråkigheten. 

Förskolepedagogerna samarbetar också med modersmålspedagogerna under inskolning av 

tvåspråkiga barn och i arbetet med barn i behov av stöd.  
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  7. 2 Språkliga konsekvenser av ett bristande respektive gott samarbete  

 

Alla de intervjuade förskolepedagogerna är eniga att utan samarbete med 

modersmålspedagogen blir det svårare för förskolepedagogen att bilda sig en uppfattning om 

kring barnets generella språkutveckling, vilket framgår av följande citat. 

 

Förskolepedagog B: Vi kan inte märka språkutveckling hos barnen som inte 

har modersmålsstöd, men vid inskolningen kan man se att barnen förstår när 

de får hjälp av modersmålspedagogen. Det är svårt att se språkutveckling i 

tidig ålder. Barnen är olika, en del barn pratar tidigt och andra är tysta och 

behöver längre tid för att prata. Barnen får modersmålsstöd vid fyraårs ålder.  

 

Det tycks som att utan hjälp av modersmålspedagoger har förskolepedagoger mycket svårt att 

bedöma barns språkutveckling och språkförmåga. 

    

Alla de intervjuade modersmålspedagogerna påpekar att modersmålsstödet ges åt barn vid 

fyra-, fem- och sexårsåldern. Utöver det stöd barnet får från 4 års ålder berättar 

modersmålspedagoger att barnet har rätt till ytterligare 30 timmar från 1 års ålder till 

inskolning. Modersmålspedagogerna uttrycker en oro för att när dessa trettio timmar har 

förbrukats så kan modersmålspedagogers kontakt- och relationsbygge med barnen förloras, 

vilket följande intervjuperson beklagar. 

 

Modersmålspedagog D: När vi träffar barnen under inskolningens trettio 

timmar bygger vi en relation med dem men efter timmarna har förbrukats 

förlorar vi kontakten med barnen, vi vill fortsätta med de barnen. 

 

   

Modersmålspedagogen D anser att barnen får stöd på både svenska och sitt modersmål vid 

inskolningen men barnen förlorar stödet efter att timmarna förbrukats, detta påverkar barns 

lärande och utveckling. 
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De intervjuade modersmålspedagogerna anser att de behöver delta helst vid första samtalet 

när nyanlända barn placeras i förskolan för att hjälpa barnen, föräldrarna och 

förskolepedagoger eftersom modersmålspedagogerna, som de uttrycker det, ser sig själva som 

en länk mellan barn, deras föräldrar och förskolepedagoger och barngruppen i förskolan, 

vilket följande citat visar. 

   

Modersmålspedagog D: När det gäller bemötande av nyanlända familjer, 

brukar vi informera förskolepedagoger om barnet och informerar föräldrar 

om förskolesystem, rutiner och om läroplanen. Det är viktigt att vara med 

föräldrarna vid första samtalet med förskolepedagogerna och vi kompletterar 

varandra. Föräldrarna känner sig trygga när vi är med dem från början, de 

kopplar sig till oss. 

 

Modersmålspedagogen D anser att i samarbetet med modersmålspedagoger känner nyanlända 

familjer sig trygga. Hon berättar att modersmålspedagogerna förenklar och informerar 

föräldrar om förskolesystemet, rutiner och om läroplanen vid första samtalet.  Hon tycker 

också att modersmålspedagoger skapar en bra kontakt med föräldrarna och underlättar för 

dem att kommunicera med förskolepedagoger.  

 

De tre intervjuade Förskolepedagogerna berättar att de upplever bemötande av nyanlända 

familjer mycket svårt. Speciellt när barnet är utan hjälp av modersmålspedagoger och särskilt 

när deras föräldrar inte kan hjälpa barnet med svenska språket.  Även förskolepedagogerna ser 

det som en fördel att modersmålspedagogerna kan fungera som en länk mellan kulturer, vilket 

följande citat av förskolepedagog visar.  

  

Förskolepedagog A: Det är svårt för både nyanlända barn och 

förskolepedagoger när barnen inte har tillgång till modersmålspedagog. 

Särskilt när deras föräldrar inte heller kan svenska språket. 

Modersmålspedagoger är en fördel eftersom de är länken i kultur och vi kan 

rådfråga dem och de hjälper oss att förstå barnens kultur. 

   

Förskolepedagogen A beskriver att modersmålspedagogerna är en tillgång för nyanlända barn 

och deras föräldrar eftersom modersmålspedagogerna kan fungera som en länk mellan 

svenska- och barnens kultur. 
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De intervjuade modersmålspedagogerna är eniga om att nackdelen med modersmålsstödet är 

att det blir en liten stund för varje barn. Modersmålspedagogerna tror att detta kan utgöra ett 

hinder för bägge parter att generera ett hållbart samarbete med varandra, vilket kommande 

citat av modersmålspedagog visar. 

 

Modersmålspedagog E: Nackdelen med modersmålsstödet är att det endast 

avsätts en kort stund för varje barn, det beror också på hur 

modersmålspedagoger blir bemötta av förskolepedgoger, samt vad 

grupperna har för barnsyn och kunskap. 

 

Modersmålspedagogen E tycker att nackdelen med modersmålsstödet är att 

modersmålspedagogen bara har en kort stund med barnen. Hon tror att detta skapar ett hinder 

för pedagogerna att dela med sig av tankar, idéer och kunskap om arbetet med tvåspråkiga 

barn. Det är ett dilemma enligt alla tre modersmålspedagoger att en del barn inte har tillgång 

till modersmålspedagog. De anser att det är svårt för barnen att det inte finns 

modersmålspedagoger att kommunicera med och som stödjer dem. En av 

modersmålspedagogerna hänvisar till en så kallad vägledningsgrupp, vilken lämnar olika 

litteratur, appar och PEN PALs material på barnets modersmål över nätet för att vägleda 

förskolepedagoger, vilket kommande citat av modersmålspedagoger visar. 

 

Modersmålspedagog E: Vi har utvecklat en metod i vår kommun. Det är 

vägledning för de barn som saknar modersmålspedagog i verksamheten.  

Modersmålspedagoger utvecklade den metoden för att kunna nå alla barn 

som saknar modersmålspedagog oavsett på vilket språk. Ett av språken som 

räknas som udda språk är till ex: singalesiska.   

 

Modersmålspedagog D: Men tekniska verktyg kan inte ersätta en 

modersmålspedagog. 

 

  

Enligt modersmålspedagogen E beskriver syftet med den metoden att samarbeta med 

förskolepedagoger för att nå de barnen som saknar modersmålspedagog på deras respektive 

språk. Modersmålspedagogen D påpekar att den metoden inte ersätter modersmålspedagogers 

arbete med tvåspråkiga barn. 
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Modersmålspedagogernas och förskolepedagogernas tankar kan sammanfattas med att ett 

dåligt samarbete mellan modersmålspedagoger och förskolepedagoger leder till brist i 

relation, samspel och kommunikation som i sin tur påverkar organiseringen och 

förutsättningarna i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling. Förskolepedagoger anser 

att det är viktigt med samarbete eftersom förskolepedagoger, utan modersmålspedagogers 

hjälp, har svårt att bemöta nyanlända barn och deras föräldrar med språk och kultur.  

 

Förskolepedagogerna tycker också svårt för dem att märka yngre tvåspråkiga barns 

språkutveckling utan samarbete med modersmålspedagoger. Det saknas 

modersmålspedagoger på en del språk i kommunen, därför får förskolepedagoger stöd av 

vägledningsteam genom material, appar och PEN PAL penna. Men detta ersätter inte 

modersmålspedagogens roll som stödjande till barnet, enligt modersmålspedagoger.  

 

Modersmålpedagogerna anser att deras förutsättningar för samarbete och integrering i 

verksamheten bygger på att anpassa sig till förskolans tema och arbetssätt, enligt sin 

schematid och de riktlinjer som är bestämda av kommunen. Eftersom 

modersmålspedagogernas schematider inte är anpassade till förskolans verksamhet är det 

svårt för modersmålspedagogerna att bli integrerade i verksamhetens tema och de aktiviteter 

som barnen ägnar sig åt. Förutsättningarna för arbetet hindras på grund av stress, högt 

barnantal, tidsbris. Detta påverkar barns rättigheter till språkutveckling inom modersmålet och 

det svenska språket. Barnen får inte den tiden som de är berättigade till, vilket inte leder till 

den optimala lärandemiljön för tvåspråkighetsutvecklingen. 

 

Bristen på tid för möten leder till sämre temaplanering och sämre relationer mellan 

modersmålspedagoger och förskolepedagoger i arbetet med tvåspråkighet. Det kan handla om 

att modersmålspedagogen kommer en gång i veckan eller att modersmålspedagogen på grund 

av tight schema måste vidare till nästa förskola. 

 

De tre förskolepedagogerna sammanfattar konsekvenserna av de faktorer som de anser 

påverkar samarbetet med modersmålspedagogerna med att framhålla att de inte hinner 

kommunicera mellan yrkesgrupperna om arbetet kring tvåspråkiga barn; de anser inte heller 

att de har insyn i modermålspedagogernas arbete med de tvåspråkiga barnen. På liknande sätt 
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tror de inte heller att modersmålspedagogen har full insyn i förskolans egen planering och 

verksamhet kring tvåspråkighet. Pedagogerna tror att detta kan utgöra ett hinder för bägge 

parter att generera ett hållbart samarbete med varandra. 

 

Alla tre förskolepedagogerna betonar att det är viktigt att modersmålspedagoger tar del av de 

tankar, arbetsformer och utvecklingsmöjligheter som uppstår hos varje enskild 

förskolepedagog i verksamheten. Intervjuerna visar att pedagogerna på förskolorna önskar att 

båda yrkesgrupperna ska kunna prata om barns utveckling och hur de med hjälp av varandra 

kan utveckla barns kunskaper i båda språken för att därigenom kunna skapa en gemensam 

arbetsplan som grund för arbetet med tvåspråkiga barn.  

 

Alla intervjuade modersmålspedagogerna berättar att modersmålspedagogen är en viktig 

person för barnens identitetsutveckling. De tycker att barn som har tillgång till modersmålet 

känner sig trygga och säkra, och det underlättar när de lär sig det svenska språket. Även de tre 

förskolepedagogerna berättar att modersmålet har stor betydelse för barnen, de blir stolta när 

de uttrycker sig på modersmålet. Tillgång till modersmålsstöd gör även att föräldrarna känner 

trygghet.  Dessutom stärks barnens identitet och det leder till utveckling och lärande. Dessa 

aspekter kommer fram i följande citat. 

 

 

Modersmålspedagog F: En av modersmålspedagogernas uppdrag är att 

stödja tvåspråkiga barn för att kunna sin egen kultur. Detta gör att man kan 

bygga vidare på och lära sig den svenska kulturen, detta bidrar till att 

utveckla barns lärande.  

 

Modersmålspedagog D: Vi vet att språkutveckling och identitetsutveckling 

hänger ihop och att det är viktigt att barnen känner igen sig i sin 

ursprunglighet.  

 

Förskolepedagog B: Barnen fick en högre status när flerspråkig personal 

började jobba på avdelningen. Förskolepedagogen kunde prata på 

modersmålet med barnens föräldrar, personalen samarbetar bra i arbetslaget 

och det känns mycket bra för alla. Det är ett lyft i status för flerspråkig 

personal, barn och föräldrar.  

 

Förskolepedagog C: genom att samarbete mellan modersmålspedagoger och 

förskolepedagoger kan pedagogerna upptäcka barns språkstörningar tidigt. 
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De intervjuade pedagogerna tycker att ett gott samarbete gör att både språk och identitet hos 

barnet stärks. Samarbetet gör det också möjligt för modersmålspedagogerna att få en bättre 

bild av barnets språkliga utveckling och tidigt upptäcka eventuella språkstörningar hos 

tvåspråkiga barn.  De intervjuade Modersmålspedagogerna anser att identitet och modersmål 

är oskiljbara. Alla informanterna är eniga kring att den status modersmålet ges av förskolan 

får betydelse för barnets identitetsutveckling. När barnet känner att deras språk och kultur är 

viktiga för förskolans pedagoger genereras en positiv självbild hos barnet, där barnet kan 

känna stolthet kring sin identitet. Detta i sin tur medför att barnen blir trygga och säkra i 

synen på sig själva. En av modersmålspedagoger menar att modersmålspedagogens roll är att 

stödja barnets sociala och språkliga utveckling. Vid tvåspråksinlärning kan förskolepedagoger 

ta hjälp av modersmålspedagoger för att nå fram till barn och på så sätt gynna barns 

utveckling och lärande. 

  

 

 7. 3 Verksamhetsuppdrag och utveckling av samarbetet  

 

De tre intervjuade förskolepedagogerna anser att verksamhetsuppdrag om tvåspråkighet är 

viktig och de tycker att det är svårt för dem utan modersmålspedagogers hjälp.  De svenska 

förskolepedagogerna uttrycker att de upplever det problematiskt att själva avgöra vilken 

dialekt barnet pratar och därmed kunna ta fram relevant arbetsmaterial. För att utveckla en 

samsyn kring läroplanens mål och intentioner mellan modersmålspedagoger och 

förskolepedagoger, säger alla de intervjuade förskolepedagogerna att de önskar mer 

samarbete med modersmålspedagogerna. De vill få tid att tillsammans diskutera och 

reflektera över verksamhetensuppdrag. 

 

Förskolepedagogens svårigheter med att hjälpa de flerspråkiga barnen på egen hand och 

önskemål om samarbete med modersmålspedagoger framkommer i följande citat. 

Förskolepedagog B: Det är ett viktigt uppdrag men det är svårt att lära dem 

modersmålet. Man kan ge dem nyfikenhet och hitta verktyg, t.ex. appar för 

att jobba mycket ord.  Logopeder rekommenderar att barnen i förskolan 

tränar på olika begrepp t.ex. läge, motsatsen, plural, singular och inte- 

begrepp. Vi behöver gemensam planering som en grund att stå på, öppenhet 
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och nyfikenhet på båda hållen för att skapa en förståelse.  Inte bara för språk 

utan för kultur också.  Jag tycker om att jobba nära och tillsammans. Att dela 

med sig på det sättet gör att alla vinner på det, barn, pedagoger och föräldrar.  

             

Förskolepedagogen B beskriver att verksamhetsuppdraget implementeras genom att utveckla 

samarbetet och följa läroplanensuppdraget. Det kräver att pedagogerna skapar en grund att stå 

på för att tillsammans stödja tvåspråkiga barn. På det sättet vinner alla, inte bara språkligt utan 

även kulturellt.          

 

Alla tre intervjuade modersmålspedagoger upplever att läroplansuppdrag om tvåspråkighet 

uppfattas på olika sätt av både förskolepedagoger och modersmålspedagoger. 

Modersmålspedagogenar vill gärna att förskolepedagoger blir mer medvetna om betydelsen 

av barnets modersmål, viket framkommer i följande citat. 

   

Modersmålspedagog D: Jag anser att förskolepedagoger behöver engagera 

sig mer när det gäller tvåspråkiga barn, en del av pedagogerna har inte så 

mycket kunskap om tvåspråkiga barn. För att följa läroplanen måste vi 

samarbeta med förskolan genom att ha gemensam planering, reflektions 

möten då och då för att få information om varje barn och komma överens om 

hur vi jobbar vidare tillsammans med tvåspråkiga barn. 

Förskolepedagogerna skall kunna utbyta erfarenheter med varandra och 

kunna besöka de förskolorna som har utvecklat arbetet med tvåspråkighet. 

 

 

Modersmålspedagogen D upplever att en del förskolepedagoger inte visar tillräckligt intresse 

och har inte heller kunskaper om tvåspråkiga barn. Modersmålspedagogen vill också att 

förskolepedagoger besöker de förskolorna som har utvecklat ett djupare samarbete mellan 

modersmålspedagoger och förskolepedagoger. Detta för att kunna utveckla 

verksamhetensuppdrag när det gäller tvåspråkiga barns språkutveckling.  

 

Båda de intervjuade modersmålspedagogerna och förskolepedagogerna vill skapa bättre 

förutsättningar för att följa läroplanens mål och intentioner kring tvåspråkighet och att det 

skulle gå om modersmålspedagogerna ges möjlighet att interagera med förskolans verksamhet 

med gemensam planering. Härigenom menar de att det då skulle vara möjligt för båda 

grupper av pedagoger att följa tvåspråkiga barns utveckling och lärande på ett mer fördjupat 

sätt.  
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8. Diskussion  

 

Under detta avsnitt kommer vi diskutera resultatet i förhållande till vårt syfte samt i 

förhållande till tidigare forskning och litteratur. Vi kommer också att beröra vår metod och ge 

förslag på vidare forskning. 

 

8. 1 Resultatdiskussion  

 

 

En stötesten för ett samarbete som främjar språkutveckling mellan modersmålspedagoger och 

förskolepedagoger är läroplanens brist på tydliga riktlinjer för hur samarbetet ska organiseras. 

Därför dras olika slutsatser om hur arbetet med tvåspråkiga barn ska ske. Pedagogerna 

härigenom skulle det skapas positiva förutsättningar för att utveckla en samstämmig syn på 

hur arbetet med tvåspråkiga barn ska ske eftersom båda grupperna av pedagoger har olika 

arbetsmetoder, bör dessa diskuteras för att sedan verkställas i arbetet med tvåspråkiga barn.  

Av intervjuerna framgår tydligt att både modersmålspedagoger och förskolepedagoger vill 

jobba nära varandra och berika varandra med erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer. Enligt 

Vygotskij (1999;2001) samt Ladberg (2003) och Benckert et al. (2008) är samarbete viktigt 

för att utveckling och lärande ska ske mellan individer. Vi tror att samarbetet mellan 

modersmålspedagoger och förskolepedagoger skulle gynnas av en organisation som skapar 

förutsättningar för ett jämlikt samspel mellan modersmålspedagogernas och 

förskolepedagogerna kunskaper.  

 

Vi undrar hur pedagoger i förskolan ska kunna följa tvåspråkiga barns språkutveckling utan 

att ha ett samarbete med modersmålspedagoger och vilka konsekvenser detta kommer att få? 

Utan kännedom om det tvåspråkiga barnets kulturella bakgrund och språkförmåga på 

modersmålet, finns det en risk för att barnets inte bemöts utifrån dess samlade personlighet 

och kompetens. Genom att ges mer tid till modersmålspedagoger och förskolepedagoger tror 

vi att de får en bättre inblick i varandras arbete och modersmålspedagoger kan bli mer 
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integrerade i arbetet med tvåspråkiga barn. Kommunikation kan även bidra till att skapa en 

förståelse för varandras förutsättningar som i sin tur leder till bättre förutsättningar för en 

strukturerad arbetsmiljö som gynnar arbetet med tvåspråkiga barn. Vi finner stöd för dessa 

slutsatser i Vygotskijs sociokulturella teori som betonar just kommunikation som en 

nödvändighet för lärande och förståelse (Vygotskij, 1999; 2001). 

  

I studien berättar modersmålspedagoger också om modersmålets betydelse för att barnen ska 

lära sig svenska. Om barnen inte behärskar sitt modersmål väl blir det betydligt svårare att 

utveckla det andra språket, anser modersmålspedagogerna. I överensstämmelse med 

modermålspedagogernas uppfattningar lyfter också Kultti (2012), Calderon (2004) och 

Castilla et al. (2009) fram modermålets betydelse för språkutveckling hos flerspråkiga barn. 

Författarna menar att barn som har utvecklat modersmålet ”väl” har bättre möjlighet att 

utveckla ett annat språk eftersom modersmålet är grunden för inlärning av varje annat språk.  

Men för att språket skall utvecklas är ett ”samspel” mellan barnen och modersmålspedagogen 

i förskolan avgörande anser vi. 

 

För att tvåspråkiga barn skall utveckla det svenska språket tror vi att det finns stora vinster i 

att förskolepedagoger synliggör barnens modersmål. Genom att pedagoger skapar goda 

kontakter med en modersmålspedagog kan de tillsammans stimulera barnets totala 

språkutveckling på både modersmålet och andraspråket. Av läroplanen framgår att ”förskolan 

ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö 98/10, s.7). En pedagogisk verksamhet skulle 

anpassas efter styrdokumentens anvisningar om hur språkutveckling hos barn gynnas. 

   

Vår kommun vill ta bort modersmålspedagoger i den roll de har just nu där de trots påtalad 

tidsbrist arbetar med att utveckla barnets modersmål. I stället förväntas stödet att ges av alla 

medarbetare i förskolan genom att förskolan använder sig av digitala hjälpmedel där 

tvåspråkiga barn övar både svenska och sitt modersmål. Vi tror att det behövs insatser från 

modersmålspedagoger dvs. utbildade pedagoger som talar barnets modersmål, tillsammans 

med ett tätt samarbete med förskolans pedagoger för att barnen ska utveckla en god 

tvåspråkighet. Även de intervjuade modersmålspedagogerna påpekar när 

modersmålspedagogen vistas i verksamheten känner sig barnen stolta och glada över sitt 

ursprung och över sitt språk. 
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Tekniska verktyg kan inte ersätta en modersmålspedagogs roll eftersom det inte finns 

ömsesidig kommunikation och samspel mellan barnet och verktyget. De tekniska verktygen 

anses som komplementära redskap för språkinlärning, anser vi. Vi menar att 

modersmålspedagogens roll, å sin sida, omfattar betydligt mer än vad tekniska redskap kan 

förmedla. Genom att förmedla viktiga aspekter som berör samhället, kan 

modersmålspedagogers insats i förskolans värld bidra till att barnen integrerar sig i det land vi 

bor. Dessutom är modersmålspedagogen både vägledare och bärare av barnens kultur. 

 

I studien har det också kommit fram att de barn som har tillgång till modersmålspedagogen är 

säkrare på sitt modersmål och de har ett mer utvecklat modersmål. Att inte ha tillgång till en 

modersmålspedagog i tidig ålder, vilken kan fungera som en ”kunnig vägledare”, som 

Vygotskij (1999;2001) uttrycker det, kan å andra sidan medföra att barnet inte får tillräcklig 

stimulans i utvecklandet av sitt modersmål, som på sikt kan medföra att barnet förlorar 

modersmålet. Att förlora sitt modersmål eller bara delvis få möjlighet att utveckla det, får 

effekter på barnets identitetsutveckling och måste sammanslaget, anser vi, betraktas som en 

förlust för samhället. Läroplanen stödjer ett sådant resonemang genom att enkelt påpeka att 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”( Lpfö 

98/ 10, s. 7). 

 

Även forskningen visar, som vi sett av litteraturgenomgången, att modersmålsstöd är 

avgörande för barnets identitets – kunskaps -språkutveckling och att det är 

modersmålspedagogen som äger de kompetenser om barns kultur, språk, tradition osv. 

Forskning visar att flerspråkiga pedagoger ses som förebilder för tvåspråkiga barn och att de 

kan stödja barnen att utveckla de sociala bitar som bidrar till att de utvecklas kognitivt, 

(Vygotskij, 1999;2000 samt Skans, 2011). 

  

Studien visar också hur modersmålspedagoger stödjer förskolepedagoger när det gäller 

kartläggning av barns modersmål och det bidrar till att tidigare upptäcka språkstörning hos 

tvåspråkiga barn. Det är oerhört viktig för tvåspråkiga barns utveckling och lärande.  

Undersökningen visar också att både modersmålspedagoger och förskolepedagoger önskar 

bättre försättningar för samarbete. Detta eftersom riktlinjerna om tvåspråkiga barn som följs i 

dag i kommunen strider mot läroplanens intentioner och värderingar. Besluten av 
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kommunpolitikerna att ta bort modersmålspedagogerna helt och hållet, detta kan påverka 

barns lärande och utveckling tror vi. Konsekvenser som vi ser det kommer bli att tvåspråkiga 

barn hamnar i skuggan och det påverkar i sin tur samhälles utveckling.  

 

Framtida forskning skulle kunna vara att göra en ny studie genom att inkludera förskolechefer 

och kommunpolitiker för att undersöka hur de tolkar uppdraget om tvåspråkighet och vilka 

brister som upplevs i arbetet av pedagogerna. Studien behöver även identifiera orsaken till 

dessa brister för att lösa problemen.  

  

8. 2 Metod- och materialdiskussion  

 

Under studiens arbetsgång har det varit viktigt (men svårt) för oss att skilja mellan vår 

studentroll och vår yrkesroll eftersom vi arbetar som modersmålspedagoger. Studiens resultat 

hade troligtvis kunnat utvecklas mer om tiden inte hade varit begränsad. Vi hade kunnat 

intervjua fler förskolepedagoger och modersmålspedagoger på fler förskolor för att få en 

bredare insyn i hur pedagogerna samarbetar och stöttar tvåspråkiga barn. Med fler intervjuer 

hade studiens representativitet kunnat höjas. Det var en fördel för vår studie att alla 

respondenterna hade fått intervjufrågorna någon dag innan intervjun ägde rum. Detta 

underlättade för dem att förbereda sig för intervjun. 

 

Studien skulle ha blivit mer trovärdig om vi använt oss av både den kvalitativa och 

kvantitativa metoden för att komplettera varandra. Fördelar vid intervjuer som 

forskningsmetod, enligt Denscombe (2009) är att forskaren vid eventuella oklarheter kan 

ställa följdfrågor för att bättre få informationen så detaljerad och tydlig som möjligt.  

Nackdelen med intervjuer är att den intervjuade kanske inte vågar svara om frågorna upplevs 

som känsliga. Därför är det positivt att komplettera med den kvantitativa metoden där 

respondenten kan svara anonymt i en enkät. Om metoderna visar samma resultat blir resultatet 

mer trovärdigt (Ibid). 

 

Om studien enbart hade utgått från observationer så hade fördelen varit att vi sett hur 

modersmålspedagoger och förskolepedagoger samarbetat i praktiken. Enligt Denscombe 

(2009) är nackdelen med observationen att forskare inte kan synliggöra förskolepedagoger 
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och modersmålspedagogers tankar bakom sina ageranden. Därför hade kombinationen av 

intervjuer och observationer varit ett positivt sätt att både synliggöra agerandet och tanken 

bakom agerandet. Men en risk med metodtriangulering är om metoderna inte kommer fram 

till samma resultat, eftersom det betyder att det finns svårigheter att avgöra vilket av 

resultaten som är sant (Ibid). Den här studien påvisar endast problem som förskollärare och 

modersmålspedagoger har lyft fram genom intervjuer med oss på de arbetsplatser vi har 

besökt. De här personerna representerar inte alla arbetsplatser i Sverige, Stukat (2011). 
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 9.   Sammanfattning 

 

Bakgrunden till studien är en artikel av Ana-Maria Deliv (2014) om att 

modersmålspedagogerna i förskolan ska tas bort. Istället ska flerspråkiga barn få öva både sitt 

modersmål och svenskan genom digitala hjälpmedel. Utifrån detta framtidsscenario har vi 

ställt oss frågan, vilka konsekvenser bortagande av modersmålspedagogerna skulle få för 

samarbete mellan modersmålspedagogerna och förskolepedagogerna i vår kommun. Att 

studera samarbete mellan pedagoger borde kunna ge viktig erfarenhetsbaserade kunskap. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur modersmålspedagoger samarbetar med förskolepedagoger 

för att främja språkutveckling hos tvåspråkiga barn. Det empiriska materialet består av 

intervjuer med tre förskolepedagoger och tre modersmålspedagoger i tre mångkulturella 

förskolor på två områden inom samma kommun. Undersökningen bygger på Vygotskijs 

sociokulturella teori. 

 

Resultatet av studien visar att samarbetet mellan modersmålspedagoger och 

förskolepedagoger är begränsat. Anledningen till detta är brist på kommunikation mellan 

pedagogerna i förskolan och detta beror på deras arbetsvillkor. Främst handlar det om bristen 

på tid för att organisera samarbete mellan pedagogerna och det leder till att samspelet i deras 

arbete med tvåspråkiga barn inte fungerar optimalt, vilket i sin tur kan missgynna dessa barn 

språkutveckling. Dessutom har inte modersmålspedagoger och förskolepedagoger någon 

gemensam planering för att skapa en arbetsplan som grund för arbete med tvåspråkiga barn. 

Däremot fungerar samarbete bra under inskolning av tvåspråkiga barn, i arbetet med barn med 

behov av stöd och när det finns flera barn som har samma språk på en förskola. I studien har 

det också kommit fram att de barn som har tillgång till modersmålspedagogen är säkrare på 

sitt modersmål och de har ett mer utvecklat modersmål. 
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11. Bilagor 

 

Bilaga 1 intervjufrågor! 

 

1- På vilket sätt samarbetar förskolepedagogerna med modersmålspedagogerna i arbetet med 

tvåspråkiga barn? Vad har ni för strategier för tvåspråkiga barns språkutveckling och 

lärande? 

2- Har förskolepedagogerna och modersmålspedagoger gemensam planering? Om ni har det, 

hur ofta ni planerar gemensamt? Och hur fungerar planering? 

3- Märker förskolepedagogerna och modersmålspedagogerna någon skillnad mellan de barn 

som har modersmålsstöd och de barnen som inte har modersmålsstöd ge exempel? 

4- Hur samverkar förskolepedagogerna och modersmålspedagogerna vid bemötandet av 

nyanlända barn i förskolan? 

5- Hur arbetar förskolepedagogerna och modersmålpedagogerna med de barnen som saknar 

modersmålspedagog på sitt språk? Vilka resurser använder ni för att stödja de barnen? 

6-  Anser förskolepedagogerna och modersmålspedagogerna att det finns för – nackdelar 

med modersmålsstöd? Berätta 

7-  Hur ser modersmålspedagogerna och förskolepedagogerna på samarbetet i 

verksamheten? Vad är det som behövs för att samarbetet skall utvecklas?  

8- Hur ser modersmålspedagogerna och förskolepedagogerna på verksamhetensuppdrag att 

stötta tvåspråkiga barn i deras språkutveckling både på modersmålet och på det svenska 

språket? 
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Bilaga 2 

 

 

Information till respondenterna 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Kristianstads högskola. Nu läser vi den sista 

terminen på förskollärarutbildningen och vi håller på att skriva vårt examensarbete som 

handlar om samarbete mellan förskolepedagoger och modersmålspedagoger. 

 

Vi vill undersöka hur förskolepedagoger och modersmålspedagoger samarbetar i arbetet med 

tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. För att kunna undersöka detta har vi tänkt 

intervjua er (förskolepersonal och modersmålspedagoger). 

 

Vi kommer att spela in varje intervju och behöver därför ert medgivande.  Inspelningen 

kommer endast att användas i studiesyfte och sedan raderas efteråt. Alla 

modersmålspedagoger och förskolepersonalen som deltar är anonyma i studien. Intervjutiden 

kommer att beräknas ta ungefär 30-50 minuter. Ert deltagande är frivilligt men samtidigt 

viktigt för vår studie. Har ni frågor om studien kontakta oss, så svarar vi gärna. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Thaira Alnajar och Anita Kamberi   
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