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Sammanfatning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur modersmålsarbetet och modersmålsyrket 

betraktas av modersmålspedagogerna på förskolan och grundskolan och hur arbetet organiseras, 

hur pedagogerna samarbetar och hur yrkesstatusen ser ut. Detta kommer i överens med 

skolverkets rapport Fler språk – fler möjligheter som utgångspunkt, som togs upp året 2002 som en 

åtgärd för att förbättra modersmålsarbetet i förskolor och grundskolor inom några kommuner i 

Sverige. Metoderna som användes i denna studie för att få fram ett begripligt resultat var att 

intervjua några modersmålstränare och några modersmålslärare på förskolan och grundskolan i 

en specifik stadsdel i Stockholms kommun. Det som resultatet redovisade utifrån studiens 

intervjuer med modersmålspedagogerna var att yrkesstatusens, samarbetets och organiseringens 

nivå fortfarande var lågt. Studiens undersökning resulterade i att modersmålsarbetet fortfarande 

låg på samma nivå som förut, då Skolverkets rapport Flera språk – fler möjligheter publicerades år 

2002. En förbättring som skett var att styrdokumenten både för förskolan och grundskolan hade 

tydliggjort modersmålsämnet. Både de övriga pedagogerna och föräldrarna är nu mer medvetna 

om att modersmålsämnet är lika värdefullt som alla de andra ämnena på förskolan och 

grundskolan. 
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Inledning 

Det gemensamma intresset för flerspråkighet, modersmålsstöd  och  modersmålsundervisning, 

växte fram genom våra studier på Uppsala Universitet. Valet av vår studies tema grundandes på  

våra tidigare personliga upplevelser som flerspråkiga elever när vi fick undervisas av olika 

modersmålslärare i vårt modersmål. Modersmålsundervisningen vi fick i Sverige hjälpte oss att 

utveckla det svenska språket samt var ett viktigt verktyg för vårt identitetsskapande. Allt detta 

bidrog till ett växande intresse för vårt studies tema. Vid ett senare tillfälle läste vi en rapport av 

Skolverket gällande  ett utgivet uppdrag från regeringen till skolinspektionen. Skolverkets rapport1 

har som ämnet modersmålsstödet och modersmålsundervisningen på förskolan, grundskolan och 

gymnasiet. Skolinspektionens uppdrag var att undersöka  hur några förskolor, grundskolor och 

gymnasier utförde arbetet med språk och kunskapsutveckling för barn och elever med ett annat 

modersmål än svenska. Efter den avslutade undersökningen av skolinspektionen publicerade 

Skolverket rapporten Flera språk – fler möjligheter. Rapportens undersökning skedde i 18 kommuner 

inklusive Stockholms kommun. Med denna rapport fördjupades vårt intresse och grundade idén 

för en ny undersökning om modersmålsstödet och modersmålsundervnisningen, som vi sedan 

utförde i några förskolor respektive grundskolor i en stadsdel i Stockholms kommun. 

 Studien lyfter fram modersmålspedagogernas upplevelser och erfarenheter kring 

modersmålsyrket och modersmålsarbetet. Tvåspråkigheten är någonting vi själva har upplevt 

eftersom vi båda är tvåspråkiga individer. Under vår verksamhetsförlagda utbildning i 

lärarutbildningen fick vi inblick i att modersmålsstöd samt modersmålsundervisning tillhörde en 

mindre viktig del av skolverksamheten. Vi fann flera rapporter hos Skolverket som handlade om 

modersmålsstöd och modersmålsundervisning. I dessa rapporter som Skolverket publicerade sågs 

det som viktigt hur modersmåltränare och modersmålslärare betraktas av andra pedagoger, vad 

de hade för yrkesstatus, hur stödet/undervisningen organiseras samt hur samarbetet med de 

övriga pedagogerna och föräldrarna skedde. Viktigheten med uppföljningen samt uppfyllandet av 

de tidigare nämnda faktorerna som leder till en successiv undervisning är viktiga, eftersom 

Sverige är ett mångkulturellt land där allt flera barn och elever med utländsk bakgrund börjar i en 

svensk förskola eller grundskola. Från och med 2001 har alla barn och elever rätt att bli 

undervisade i sitt modersmål2. Modersmålet är viktigt för alla människor men speciellt för de 

barnen och eleverna som behöver lära sig ett helt nytt språk. Genom att utveckla och bearbeta 

sitt modersmål skapar man en bas för att kunna vidareutveckla det nya språket.3 Förut var 

modersmålsundervisningen lågprioriterad för lärarna. Föräldrarna ville att deras barn skulle lära 

sig bara det svenska språket redan från början. En fråga man ställer sig idag är om 

                                                 
1Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
2Beijer,  Mest språk, 21. 
3Ibid, 5. 
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modersmålsstödet samt modersmålsunderviningen har fått ett annat värde som kan vara viktigare 

än förut. Hur ser det ut idag med modersmålsstödet/undervisningen och hur har det förändrats 

sedan Skolverkets rapport4? 

                                                 
4Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
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Begreppsdefinitioner 

Inom vårt studiens tema finns det några begrepp som behöver förklaras och definieras. När man 

hänvisar till modersmål kan dessa begrepp missuppfattas. Därför valde vi att hålla oss till korta 

förklaringar. 

 

Modersmål – Begreppet modersmål5 defineras genom ursprung, kompetens, funktion och attityd. 

Modersmålet är någonting man har lärt sig först, ett språk man kan bäst och används mest. 

Språket är människans identitetsuttryck och kan identifieras av de andra6. Det hör ihop med 

identitetsutvecklingen. Det är någonting barnet har lärt sig hemma först och utifrån det har 

barnet fått möjlighet att identifiera sig med7. 

 

Modersmålstränare/modersmålslärare - En modersmålstränare eller en så kallad hemspråkstränare 

arbetar i förskolan och har olika språkaktiviteter med barnet8. Modersmålslärarna arbetar i 

grundskolan och tillhör oftast en grupp som inte har en pedagogisk utbildning. Termen 

modersmålslärare ersattes den 1 juli 1997 från termen hemspråkslärare9. De är lärare i ämnet 

modersmål. 

 

Modersmålspedagoger – Både modersmålstränare och modersmålslärare nämns ibland som 

modersmålspedagogerna i uppsatsen, när det beskrivs någonting om båda pedagogerna. 

 

Modersmålsstöd/modersmålsundervisning - Barn på förskola som har ett annat modersmål än svenska 

brukar  få modersmålsstöd av sina pedagoger genom sagoläsning, lekar, aktiviteter etc. 

Modersmålsundervisningen i skolan sker oftast av en modersmålslärare och är ett eget ämne med 

sin egen kursplan och betygskritierier10. 

 

                                                 
5Skutnabb-Kangas, Tvåspråkighet. 
6Ibid, 84. 
7Ibid, 38. 
8Myndighet för skolutveckling, Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga familjer, 20. 
9Beijer, Mest språk, 11. 
10Skolverket, Nya språket lyfter!, 10. 
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer en beskrivning av Skolverkets rapport som utgör grund till denna 

undersökning. Utifrån Skolverkets rapport särskiljs i denna studie och preciseras 

modersmålsarbetet på förskolan och grundskolan. Modersmålet inom förskolan och grundskolan 

har varit viktigt både för barnen och eleverna men även för pedagogerna. Under flera år har 

skolverket och regeringen undersökt och inspekterat flera skolor angående modersmålsinlärning 

samt modersmålsyrket11. Dessa granskningar, som har gjorts under alla dessa år, har visat att 

modersmålet har en låg status. I resultatet framstår det också att 

modersmålsstödet/undervisningen som barnen och eleverna får på förskolan och grundskolan 

inte är tillräckligt organiserat.  Betonandet av den mindre organiserade undervisningen förefaller 

och tillkopplas mest i grundskolans verksamhet. 

Historik 

Tidigare kallades modersmålet för hemspråk. Hemspråksundervisningen har funnits i svenska 

förskolor och skolor sedan 1960 – talet. Under den tiden var det inte ett krav att alla barn till 

invandrarföräldrar skulle ta del av hemspråksundervisningen. Invandrarbarnen var alltid i ett 

svenskt klassrum och fick alltid undervisning på det svenska språket, för att de skulle lära sig 

svenska så fort så möjligt. Målet med det var att eleverna skulle bli svenska12. Efter samhällets 

strukturomvandling blev hemspråksundervisning ett viktigt ämne för barn med ett annat 

modersmål än svenska och för kommunerna. Under 1977 – 1978 blev kommunerna skyldiga till 

att anordna hemspråksundervisning samt studiehandledning på elevens modersmål. 

Det blev ett krav inom skolverksamheten och jämlikheten bland alla barn och elever på 

förskolan och skolan tydliggjorde. Alla skulle ha ett fritt val och invandrarbarnen skulle utvecklas 

som tvåspråkiga13. Efter året 1997 ändrades termen hemspråk till modersmål därför att 

hemspråket inte bara innebar att det var ett språk som man brukade tala14 i hemmet utan det 

började få en annan betydelse.. 
  

                                                 
11Skolverkets, Flera språk – Fler möjligheter. 
12Arja, Mer än ett modersmål, 09 – 21. 
13Björkeblad, Tvårspråkighet i praktiken, 55. 
14Tuomela, Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning, 08. 
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Flera språk – Fler möjligheter  

Mellan åren 2001 och 2002 presenterade regeringen ett uppdrag för Skolverket angående 

kartläggningen av modersmålsundervisningen i förskolan och skolan för att främja och skapa en 

bättre situation för utländska barn och unga. Rapporten Flera språk - fler möjligheter15 kartlägger och 

innehåller resultatet av Skolverkets uppdrag där organisationen och omfattningen av 

modersmålsstödet samt modersmålsundervisningen i förskolan och grundskolan klargörs. Under 

år 1990 har modersmålsstödet och modersmålsundervisningen karakteriserats av en nedgång 

samt blivit sämre där viktiga delar av områdets kompetens gick bort. På grund av denna nedgång 

och försämring drabbades speciellt förskolans verksamhet. Anledningarna till denna försämring 

var flera och en av dem var att stadsbidraget  ingick i det allmänna bidraget till kommunerna 

istället för att betalas ut till modersmålsstödet. 

Flera språk - fler möjligheter behandlar även föräldrarnas, elevernas och lärarnas olika perspektiv 

på modersmålsstödet och modersmålsunderivsningen. Lärarna tyckte att de som fattade beslut 

och politikerna fann det svenska språket som ett viktigt verktyg som skulle läras av flerspråkiga 

barn och elever. Detta resulterade i ett lågt erbjudande av resurser till modersmålsområdet. 

Att visa upp de positiva effekterna som resulterades av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen, skulle det kunna vara en bra lösning till problemet enligt lärarna som 

deltog i Flera språk - fler möjligheter. Pedagogerna, föräldrarna samt barn och elever som blev 

intervjuade i denna rapport hade både negativa och positiva opinioner till stöd och undervisning i 

modersmålet. Utifrån intervjuernas resultat framstår viktighteten samt det betydelsefulla med 

modersmålet, men problematiken ligger i genomförandet av verksamheten, speciellt när det gäller 

grundskolan. Det uppstod brister i lärarnas kompetens samt på själva innehållet i undervisningen. 

Samarbetet mellan pedagogerna fungerade inte så som det skulle. Det fanns inte schemalagda 

tider för modersmålsundervisningen och därför var modersmålsläraren tvungen att använda tiden 

som blev över oftast på eftermiddagarna till undervisningen. I rapporten betonas det som ett av 

de problemen som modersmålslärarna oftast upplevde med sitt yrke, eftersom barnen var väldigt 

trötta på eftermiddagarna och inte kunde koncentrera sig på lektionen. Detta gör att 

modersmålsämnet inte får samma status samt villkor som övriga ämnen i skolan. 

Ett annat problem som modersmålstränare och modersmålslärare upplevde var samarbetet 

med andra modersmålspedagoger i kommunen. Kommunen hade oftast en modersmålstränare 

eller modersmålslärare som pratade det specifika språket. Detta var ett hinder för 

kunskapsutvecklingen och erfarenhetsbytet. Det beskrivs att organisationen på grundskolan 

saknar verksamhetsinnehåll och att resurserna har minskats i kommunen. Detta leder till att 

skolorna har få modersmålslärare och ett ökat antal flerspråkiga elever som skapar problematik 

och negativitet i skolans och kommunens organisation. 

                                                 
15Ibid. 
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Samtidigt tas det upp i rapporten att modersmålslärarna inte hade egna lokaler för undervisning 

och när det bara fanns en elev som hade det specifika modersmålet i en skola brukade de samlas i 

en annan skola för undervisning. Detta hände för att det fanns flera elever med det specifika 

modersmålet i den andra skolan. Någonting annat som tas upp i rapporten och kategoriseras i de 

negativa aspekterna är att modersmålsundevisningen uppfattades som ett hinder för eleverna, för 

att modersmålet försvårade elevernas inlärning av det svenska språket. 

Vidare beskriver rapporten de hindren och de möjligheterna modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen erbjuder i skolverksamheterna. Den förtydligar att det finns två stora 

hinder  med modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Det ena är de organisatoriska 

förutsättningarna, dvs. lärarnas kompetens, tider, undervisningsinnehåll och lokaler och det andra 

är de negativa inställningarna från samhället. Rapportens utgångspunkt är att ge förslag till olika 

förbättringar inom modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Dessa återgärder är 

följande: 

- Att man ska bygga vidare med de positiva aspekterna av modersmål, dvs. 

identitetsutveckling, kultur och rötter, lärande och språk, kommunikation och 

integration. 

- Arbeta emot de negativa aspekterna av modersmål, dvs. samarbetet mellan 

pedagogerna, integritet av modersmålslärarna i lärarnas värld samt förbättra de 

organisatoriska förutsättningarna. 

- Arbeta till att höja status på modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. 

- Förbättra och höja pedagogernas status. 

- Minska de negativa aspekterna av modersmål (organisation, ansvar och resurs, tider, 

lokaler och gruppnivå, lärare, språkutveckling, föräldrarnas krav och negativa attityder 

i samhället). 

- Förbättra informationen mellan pedagogerna och modersmålstränare samt 

modersmålslärare. 

- Vara med och delta i skolledarnas synpunkter och samarbeta med dem för att förbättra 

de praktiska förutsättningarna16. 

När denna rapport skevs samt publicerades visades det tydligt att förskoleverksamheten hade 

stora brister angående stödet för flerspråkighet i jämförelse med grundskolan. Därför betonade 

Skolverket att förskollärarna behöver förbättra sin kompetens för att kunna ge det stödet barnen 

behöver med sitt modersmål. 

Flera rapporter angående modersmålet har gjorts i Sverige och har hänvisat till samt grundats 

genom Skolverkets rapport17. En av dem är rapporten18 som Beijer Mai har skrivit året 2008 som 

                                                 
16Skolverket, Flera språk – fler möjligheter, 51. 
17Ibid. 
18Beijer, Mest språk. 
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tar upp viktigheten med modersmålet. Hon betonar i sitt arbete att efter 6 år är 

modersmålsarbetet  fortfarande svagt och behöver lyftas upp. Det är någonting som båda 

styrdokument tar upp på förskolan och grundskolan. Vidare beskriver nästa kapitel och tydliggör 

vad och hur förskolans och grundskolans styrdokument tar upp, alltså viktigheten med 

modersmålet. 

Styrdokument 

Förskolans19 och grundskolans20 styrdokument betonar att båda skolverksamheterna ska bidra till 

och möjliggöra för barnen och eleverna ett annat modersmål än svenska språket, att utveckla 

både sitt modersmål och det svenska språket. Därför är modersmålsämnet viktigt för dessa barn 

och elever. Dessa olikheter som finns mellan förskolans och grundskolans styrdokument är att 

barnen på förskolan får stöd av pedagogerna medan eleverna på grundskolan får en slags 

undervisning som förekommer med olika uppgifter. Barnen på förskolan får modersmålsstöd 

som till exempel sagoläsning och/eller olika språklekar. Å andra sidan får eleverna på 

grundskolan undervisning i olika ämnen på sitt modersmål. I stort sätt är den pedagogiska 

metoden som gör skillnad mellan dessa skolverksamheter. I allmänhet har båda styrdokumenten 

samma direktivitet angående modersmålsämnet. 

Förskolans styrdokument 

Förskolans läroplan reviderades år 2010 och innan revideringen skett betonades 

modersmålsstödet tydligare. Detta betyder att alla pedagoger som arbetar inom 

förskoleverksamheten har blivit mer medvetna med den reviderade läroplanen angående barns 

modersmålsstöd. I Lpfö 9821 beskrivs det tydligt att barn med ett annat modersmål än svenska 

ska kunna få möjlighet till att kunna utveckla både sitt första och sitt andra språk, i detta fall 

svenska språket. 

 

 Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål22. 
 

 Därefter tas några punkter angående modersmålsstödet och inlärningen av det svenska språket 

upp i förskolans styrdokument. Pedagogerna förväntas vara ansvarsfulla och medvetna om att ge 

                                                 
19Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan. Lpfö98, 11. 
20Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11, 87. 
21Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan. Lpfö98. 
22Ibid, 7. 
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barnen möjligheten att utveckla sitt modersmål. Detta blir på ett sätt som gör att barnen utvecklar 

det svenska språket genom sitt första språk samt utvecklar sin kultur och identitet23. 

  Utifrån skolverkets rapport tydliggörs det att skolinspektionerna vill att modersmålsämnet 

ska vara mer betonat och utvecklat på förskolan, grundskolan och gymnasiet. Modersmålet är ett 

generellt ämne på förskolan men däremot är det ett eget ämne på grundskolan. Läroplanen för 

förskolan har valt att betona modersmålet eftersom det har funnits stora brister på 

modersmålsutveckling och modersmålsstöd på förskolorna före de granskningarna som 

skolinspektionen24 gjorde. 

Grundskolans styrdokument 

De styrande dokumenten i grundskolans verksamhet är läroplanen, kursplanen och timplanen. I 

läroplanen för grundskolan Lgr11, beskrivs det att elever som har ett annat modersmål än 

svenska ska ha rätt till modersmålsundervisning25. 

Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna tryggt lär sig samt bekantar sig med det 

svenska språket, men samtidigt utvecklar det andra språket genom ett parallellt arbete med 

modersmålet. Detta leder till en tvåspråkig individ som kännetecknas av medvetenhet. 

 

Modersmålsämnet har sina egna kunskapskrav och sin egen kursplan. Modersmålet i läroplanen 

för grundskolan tas upp i kursplanen: 

 

”Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna 

lärandet i olika skolämnen”26. 

 

Modersmålslärarens arbete fokuserar på elevens inlärning av det andra språket, men också elevens 

inlärning gällande den svenska kulturen parallellt med elevens hemlands kultur27. Utifrån denna 

typ av inlärningsprocedur skapas en tvåkulturell individ som kännetecknas av medvetenhet och 

viljan till integration i det svenska samhället. Det är inte bara eleverna som bör kännetecknas av 

medvetenhet utan det är modersmålslärarna också. Som Skolverkets rapport Flera språk – fler 

möjligheter tar upp krävs det välorganiserade modersmålsundervisningar samt givande samarbeten 

                                                 
23Ibid, 11. 
24Skolinspektionen, Språk – och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 5. 
25Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11, 87. 
26Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11, 87. 
27Skolinspektionens, Språk – och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska,7. 

 



9 

 

mellan  modersmålslärarna, klasslärarna och hemmet när det gäller arbetet med invandrarbarns 

och -elevers framtid i det svenska samhället28. 

  

 

                                                 
28Skolverket, Flera språk – fler möjligheter, 48. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Inledningsvis kommer detta kapitel att behandla olika studier som genomförs tidigare angående 

samma ämne som vår studie, där vill säga modersmålsarbetet på förskolan och grundskolan. 

Inom forskningsvärlden har det dykt upp flera undersökningar med tema modersmålsyrket samt 

undervisningen på förskolan och grundskolan. Samarbetet mellan modersmålspedagogerna, de 

övriga pedagogerna och hemmet har varit någonting viktigt för att stödet/undervisningen ska ske 

på rätt sätt men även viktigheten med det organisatoriska stödet/undervisningen i förskolan och 

grundskolan. Hur sker stödet/undervisningen? Vad finns det för möjligheter och vad finns det 

för hinder? Och till sist hur  bildar modersmålsundervisningens status automatiskt 

modersmålspedagogernas status? Detta väckte många forskares intresse till att undersöka om var 

yrkesstatusen och de övriga pedagogernas kompetens om modersmålsundervisningen ligger och 

hur detta kan återgärdas till att få en förhöjd status som modersmålslärare. 

Samarbetet med övriga pedagoger och hemmet 

Enligt svensk och internationell forskning har det visat sig att modersmålsundervisningen 

underlättar integrationen. Hyltenstam29 professor på Stockholms Universitet i 

tvåspråkighetsforskning, har gjort flera undersökningar om modersmålsundervisning på 

grundskolans tidigare år. Utifrån hans studie beskrivs det att modersmålsundervisningen ger en 

bra effekt för nyanlända barn och elever i Sverige och att de lär sig majoritetesspråket mycket 

lättare än förut. Han ser kopplingen mellan integration och kunskaputveckling. I sitt 

undersökningsresultat beskriver han att elever som har haft modersmålsundervisning klarade sig 

bättre i grundskolans ämnen än andra, vilket tyder på att modersmålsundervisning är viktigt i 

skolverksamheten. Hyltenstam gör alltid en koppling mellan modersmålsundervisningen och 

språkutvecklingen hos barn och elever. Samtidigt förknippar han modersmålspedagogernas 

yrkesstatus till utformning av undervisningen samt till sammarbete med de övriga pedagogerna i 

skolverksamheten. När det gäller samarbetet mellan skolverksamheten och hemmet kommer han 

fram till att detta leder barns och elevers språkutveckling till ett positivt resultat. 

Modersmålspedagogerna ska ge råd, kunskap och ideér om hur skolverksamheten och hemmet 

skall kunna samarbeta30. Samtidigt beskriver han i sin undersökning att kommunikationen mellan 

hemmet, barnen och skolan kan bli lidande om föräldrarna inte behärskar minoritetesspråk så 

bra. Hela detta kan leda till att samarbetet inte fungera som det ska31. 

                                                 
29Hyltenstam, Modersmål och svenska som andra språk, 45. 
30Ibid, 62. 
31Ibid, 57. 

 



11 

 

Skolverket32 fick som uppdrag att uföra en enkätundersökning på grundskolan om kunskap om 

språk samt kunskapsutveckling för elever med ett annat modersmål än svenska. Resultatet från 

denna undersökning beskrivs men inte det resterade resultatet, där vill säga vad samarbetet gäller 

mellan modersmålslärarna och föräldrana, Skolverket fick. Föräldrarnas samarbete med 

modersmålsläraren är oftast för krävande eller så finns det inget samarbete alls eftersom 

föräldrarna inte godtar tiderna som är upplagda för undervisningen med sina barn. Det som 

betonas i undersökningsresultatet är att undervisning efter den normala skoltiden ogillas och ofta 

kommer rapporter från de övriga lärarna att eleverna är väldigt trötta och omotiverade33. Om den 

organisatoriska aspekten från kommunen hade en annan planering hade föräldrarnas samarbete 

med modersmålspedagogerna förändrats. Därför betonar forskarna i sina undersökningar vikten 

av samarbetet.  

Organisering av modersmålsstödet/undervisningen 

Collier och Wyane34 gjorde tidigare en undersökning i USA angående flerspråkighet. 

Undersökningen skedde från året 1982 till 2001 och var en stor undersökning som redovisade 

olika faktorer som kunde påverka elevernas språkutveckling. De beskrev tydligt att den 

pedagogiska undervisningens kvalité spelade stor roll angående hur språkutvecklingen kunde ske. 

De skolorna de undersökte hade olika program, där vill säga olika strukturer vad  elevgrupperna i 

klassrummet gällde. Det fanns skolor där elevgrupperna var tvåspråkiga och samtidigt fanns det 

klassrum i andra skolor där elevgrupperna var enspråkiga. Denna struktur kunde ha olika resultat 

angående språkutvecklingen för barnen. En annan faktor de betonade i sin rapport var lärarnas 

kompetens i klassrummet. Om lärarna inte hade den förståelsen eleverna behövde för sitt 

modersmål kunde barnen inte få en språkutveckling, inte på sitt modersmål och inte på det 

engelska språket heller. Rapporten resulterade i att där skolor använde strukturen med 

dubbelkulturella klassrum  undevisningen var väldigt bra. Det forskarna ansåg som mindre bra 

under undersökningen var att under lektionen tog modersmålslärarna sina elever till sidan och 

undervisade dem det ämnet läraren undervisade i helklass. Forskarna betonade att detta ledde till 

att språket såg ut som ett läromne och inte som ett verktyg till kommunikation, kunskap och 

upplevelse35. 

Den svenska flerspråkighetsforskaren Axelsson36 konstaterar utifrån denna undersökning att 

det vi upplever i de svenska skolorna är bristen på den organisatoriska strukturen som Collier och 

Wyane beskriver i sin rapport. Det hon menar är hur strukturen i undervisningen i klassrummet 

                                                 
32Skolverket, Med ett annat modersmål – elever i grunskolan och skolans verksamhet. 
33Ibid, 19. 
34Collier, A National Study of School Effectiveness for Language Minority Student’ Long – Term Academic 

Achievement. 
35Ibid, 324 - 334. 
36Axelsson, Skolframgång och tvåspråkig utbildning, 503 – 532. 
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bör organiseras för invandrareleverna. Hon betonar i sin undersökning att eleverna som har  

utländsk bakgrund behöver utveckla och bearbeta sitt modersmål först och därefter kommer de 

succesivt att lära sig det svenska språket samt förstå den svenska kulturen. 

En ytterligare enkätundersökning som Skolverket37 gjorde under 2008 handlade om att få 

kunskap om språk och kunskapsutveckling för elever med ett annat modersmål än svenska på 

grundskolan. Detta omfattade skolåren från F-9. Studiens huvudmål var att se hur organiseringen 

i undervisningen på grundskolan skedde. Efter genomförandet av undersökningen kom 

Skolverket fram till att modersmålslärarna hade undervisningsmöjligheter utanför de vanliga 

skoltiderna och de fick åka från en verksamhet till en annan samt att undervisningslokalerna 

oftast inte var tillgänliga för undervisning. Det som Skolverket med sin undersökning kom fram 

till var att kommunena inte hade någon koll på hur undervisningen skedde på grundskolan och 

detta ledde till att skolverksamheten i allmänhet inte visade något större intresse för utvärdering 

samt hur verksamheten kunde förbättras. Samtidigt betonades det i undersökningens resultat att 

modersmålslärarna var tvugna att åka från en skolverksamhet till en annan för att gruppstorlekar 

av eleverna i varje verksamhet skilde sig från varandra. Gruppstorleken i en skolverksamhet med 

samma modersmål kunde vara liten samt med blandade åldrar38. Den organisatoriska strukturen 

leder till modersmålsämnets låga status samt yrkesstatusen som modersmålslärarna har. 

Modersmålsundervisningen särskiljs av de andra ämnena i grundskolan och bemötandet av de 

andra pedagogerna på förskolan, ger signaler till samhället att själva modersmålsämnet är 

någonting oviktigt39.  

Modersmålspedagogernas kompetens och yrkesstatus 

I en annan studie som Monica Axelsson40 genomförde om barns skolframgång och tvåspråkig 

utbidlning kom hon fram till att de övriga pedagogerna hade brist på kunskaper om varje barns 

första språk och dess kunskapsutveckling. Detta är problematiskt eftersom om de övriga 

pedagogerna inte har specifika kunskaper inom barns språk hindrar det en språkutveckling. 

Samtidigt betonade hon att det saknades inom de nya lärarutbildningarna kunskap om 

flerspråkighet. 

Forskaren understryker att barnen och eleverna bör ha tillgång till olika slags böcker på sitt 

modersmål så att de översätter texten till svenska språket dvs. att ha en välorganiserad 

verksamhet41. Alla lärare i förskolan och grundskolan behöver ha kunskaper om barns och elevers 

första språk och kultur. Hon betonar att de flesta lärare har brister i kunskaper angående varje 

                                                 
37Skolverket, Med ett annat modersmål – elever i grunskolan och skolans verksamhet. 
38Skolverket,  Med ett annat modersmål – elever i grunskolan och skolans verksamhet, 19. 
39Skolverket, Flera språk – fler möjligheter, 51. 
40Axelsson, Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 
41Ibid, 503 – 532. 
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barns och elevers språk samt kultur och detta leder till icke inkompetenta lärare. Därför är det 

viktigt att ämneslärare har kontakt och kan samarbeta med modersmålslärarna på grundskolan. 

Utifrån undersökningen Skolverket42 genomfördes under 2002 i de 18 kommunerna i Sverige, 

som vår studie ämnar vara en uppföljning till denna rapport, fick de resultatet att 

modersmålsundervisningen har låg status i de övriga pedagogernas samt föräldrarnas ögon. 

Meningen med det är att när modersmålsämnet ligger lågt höjs det inte modersmålspedagogernas 

yrksesstatus i samhället heller43. Ett exempel som tas upp i underökningen är att 

modersmålspedagogerna oftast behandlas styvmoderligt i kommunernas skolplaner och övriga 

lokala arbetsplaner, detta i jämförelse med att svenska språket är mycket viktigare än 

modersmålet44. Kompetens och yrkesstatus sammankopplas med undervisningens innehåll och 

dess betydelse för varför och hur modersmålet skall ske. Alla nämnda forskare baserade sina 

undersökningar på dessa tre punkter som i allmänhet handlar om modersmålsämnet i förskolan 

och grundskolan. Vikten av det är att ge barn och elever med ett annat modersmål än svenska 

möjlighet till språkutveckling på ett successivt sätt. 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom den teoretiska ramen finns olika relevanta teorier om barns och elevers språkutveckling, 

detta i interaktion med läraren och någon annan vuxen. Samtidigt har det funnits teorier om 

språkutveckling och dess procedur. En av dessa teorier som anknyts till modersmålstränarna samt 

modersmålslärarna på förskolan och grundskolan är Parzyk45. Hon är filosofie doktor och lektor 

vid lärarutbildningen i Stockholms Universitet, forskningsgruppen för interkulturell 

kommunikation och lärandeprocesser. Hon gjorde en studie som handlade om hur modersmålets 

betydelse för språk – och begreppsutvecklingen avspeglades i elevers skolframgångar. I sin studie 

tar hon upp samarbetet mellan modersmålspedagogerna och hemmet. Där betonar hon 

betydelsen av att arbeta med hela familjen i synnerhet vad som gäller med flerspråkiga barn och 

elever46. Hon tar upp några exempel som tydligt visar att föräldrarna var ointresserade av 

samarbetet med modersmålslärarna. Föräldrarna som togs upp i hennes studie la större vikt på 

det svenska språket än på modersmålet. De ville att deras barn från början skulle bli ”svenska”47. 

I många fall ville de att modersmålsundervisningen till och med skulle väljas bort48. 

Christer Ferm49 som är mellanstadielärare har tagit initiativet att ansvara för skolans samverkan 

mellan pedagogerna och föräldrarna. Utifrån hans beskrivningar betonar han att pedagogerna 

                                                 
42Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
43Ibid, 14. 
44Ibid, 14. 
45Parzyk, Yalla – det är bråttom. 
46Ibid, 39. 
47Ibid, 95. 
48Ibid, 96. 
49Ferm, Demokrati i praktiken. 



14 

 

behöver arbeta tillsammans med barns och elevers föräldrar på förskolan och grundskolan så att 

några komplikationer inte ska uppstå50. Han beskriver samverkan som en slags åtgärd för barnens 

och elevernas framgång. 

 

 

 

Källa: Ferm, 1993, s. 133 

 

Ferms modell redovisar hur samverkan mellan läraren, eleven och föräldrarna ska ske. Den ger 

olika vägar till lyckandet och de tillsammans kan nå mycket långt. 

Den rysske teoretikern Lev Vygotskij51 beskriver den så kallade proximala utvecklingszonen. 

Enligt Vygotskij är den proximala utvecklingszonen distansiering mellan den verkliga 

utvecklingsnivå barnen och eleven finner sig i sin kunskapsutveckling och nivån som har 

möjlighet till utveckling med en vuxens hjälp och ledning. Samtidigt ges exemplet om samarbetet 

mellan andra barn och elever som kommit längre52. Vygotskij menar att inlärningen sker i den 

närmaste utvecklingszonen53. Detta teoretiska område baseras på att barnen och eleverna på 

skolverksamheterna eller hemma inte kan lära sig saker själva utan med hjälp av sina lärare eller 

föräldrar54. Någonting som är viktigt, utifrån hans teori, är samverkan mellan pedagogerna och 

föräldrarna i dagens förskolor och grundskolor.Han tar vidare upp att kommunikationen i 

barnets hem är väldigt viktig. Det är barnens första plats där de utvecklar sin 

omgivningsförståelse. Enligt Landberg55, som är utbildad till filosofie doktor i pedagogik samt 

flerspråkighetsforskare inom förskolan, kan en modersmålslärare karakteriseras som 

representanten för barnens och elevernas ursprung. Hon har förmågan att förklara och 

tydliggöra svårbegripliga saker för barn och elever med en annan kulturell bakgrund, eftersom 

hon har kunskaper om samt inser vad som anses svårbegripligt för de andraspåkiga barnen och 

                                                 
50Ibid, 133. 
51Vygotskij, Mind in society. 
52Ibid, 86. 
53 Ibid, 86. 
54Ibid, 84 – 85. 
55Landberg, Skolans språk och barnets. 



15 

 

eleverna56. Modersmålspedagogernas och de övriga pedagogernas samarbete är viktigt och 

möjliggör barnens och elevernas språkutveckling samt inlärning av nya kunskaper. Utifrån hennes 

beskrivning har modersmålslärarna en viktig och grundläggande roll i andraspråkiga barns och 

elevers utveckling. Relationen och samarbetet mellan modersmålslärarna och de övriga lärarna i 

skolverksamheten presenteras som en förebild inför barnens och elevernas ögon. Landberg57 tar 

upp att samarbetet och bemötandet mellan modersmålspedagogerna och de övriga lärarna 

fastställer och indikerar andraspråkiga barns och elevers inlämning och integrering i det nya 

samhället. 

Paulin58 som också är lärare och forskare vid lärarutbildning i Stockholms Universitet  nämner 

att det icke fungerande samarbetet anses som en av de största bristerna när det gäller 

undervisningen av andraspråkiga barn och elever59. Förutom bristen inom samarbetet mellan 

modersmålspedagogerna och de övriga pedagogerna, uppstår brister inom den organiserade 

delen av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Landberg60 tar upp att 

modersmålspedagogerna kännetecknas av en låg status inom skolverksamheten och får ett 

styvmoderligt bemötande av de övriga pedagogerna. Detta resulterar i att 

modersmålspedagogerna bemöts som obeaktade av de övriga pedagogerna och information som 

anges eller kommer att anges till de övriga pedagogerna når inte fram till 

modersmålspedagogerna. 

En annan viktig del inom modersmålet förutom dessa två delar som nämndes ovan dvs. 

samarbete och status är organisationen. Teoretiker  Jim Cummins61 redovisar en modell som 

handlar om interaktion mellan pedagog och elev. Hans modell kan anknytas med Vygotskijs teori 

om den proximala utvecklingszonen som nämndes tidigare. Eftersom Vygotskijs teori handlar om 

hur inlärningen sker, anknyts den med Cummins modell som innefattar det62. 

                                                 
56Ibid, 174. 
57Landberg, Skolans språk och barnets. 
58Paulin,  Mer än ett modersmål. 
59 Ibid, 125. 
60Landberg,  Barn med flera språk. 
61Cummins, Ett andraspråkperspektiv på lärande. 
62Ibid, 8 – 9. 
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Källa: Cummins, 2000, s. 10 

 

Inlärning av ett nytt språk anses som ett känsligt ämne, av denna anledning bör det utvecklas 

harmoniskt. Att arbeta med bilder, skönlitteratur eller lekar för att utvidga flerspråkiga 

barns/elevers förståelse för olika begrepp, kan den karakteriseras som den kontextbundna 

undervisningsmetoden63utifrån Cummins modell. Den kontextbundna undervisningen innebär 

att undervisningen är kopplad till en situation. Med kontextbundet menar man att aktiviteten och 

situationen är bundna till varandra eller till exempel att det finns illustrationer som hjälper och 

stödjer eleven med språkets utövande64. I den kontextbunden undervisningsmetod som utgår 

från en låg kognitiv svårighetsgrad, använder pedagogerna konkret material som kan främja 

elevernas inlärning av olika begrepp och ord65. Utifrån denna modell kopplar han elevens 

kulturella bakgrund med det organisatoriska sammanhanget som finns i skolverksamheten. För 

att eleven ska få en stabil och lugn språkutveckling behövs det material som är relevant för sin 

utveckling. Genom att redovisa ett ämne utifrån barns eller elevers kulturella bakgrund väcks 

deras intresse till att lära sig mer66. Cummins påstår att den kontextbundna 

undervisningsmetoden bör anses som de andraspråkiga elevernas första typ av undervisning. 

Genom välorganiserad och planerad undervisning skall strävandet ligga mot elevernas 

kunskapsutveckling, utveckling av det andra språket genom användandet av det första, men också 

                                                 
63Cummins, Ett andraspråkperspektiv på lärande, 9. 
64Ibid, 9. 
65Ibid, 10. 
66Ibid, 14. 
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mot deras fortsatta utveckling. Som Cummins nämner bör fokuseringen ligga på att eleverna ska 

nå den högre kognitiva svårighetsnivån67. 

Sammanfattningsvis kräver utförandet av sådan undervisning en organiserad skolverksamhet 

där modersmålspedagogerna har tillgång till lämpligt material. Generellt behöver 

modersmålspedagogerna använda sig av alla dessa tre delar inom modersmålet, för att kunna 

erbjuda ett bra och successivt samt välorganiserat modersmålsstöd eller undervisning. Detta i 

koppling med Skolverkets rapport som tar upp olika åtgärder till förbättring av 

modersmålsarbetet på förskolan och grundskolan. Redovisningen av dessa åtgärder ägde rum  för 

nästan 10 år sedan. Denna studie har med Skolverkets rapport som utgångspunkt avsikt att belysa 

vad som eventuellt har eller inte har förändrats sedan dess.  

 

                                                 
67Cummins,  Ett andraspråkperspektiv på lärande, 9. 
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Syfte 

Syftet är att studera några modersmålspedagogers erfarenhet av att arbeta med modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning.  

 

Utifrån detta syfte har vi skapat följande frågeställningar: 

 Hur organiseras arbetet respektive undervisningen i förskolan samt grundskolan av 

modersmålstränare och modersmålslärare?  

 Vad anser modersmålstränarna och modersmålslärarna om sin yrkesstatus? 

  Hur ser samarbetet mellan modersmålstränarna/modersmålslärarna och 

skolverksamheten, de övriga pedagogerna samt föräldrarna ut? 

Avgränsningar 

Studien fokuserar alltså på modersmålstränare och modersmålslärare och inte på flerspråkiga 

barns och elevers utveckling. Vi kommer därför att intervjua ett antal pedagoger både på 

förskolan och i grundskolans tidigare år som använder modersmålsstödet samt 

modersmålsundervisningen i sin vardag. Vi avser att göra detta med skolverkets rapport Flera 

språk – fler möjligheter68 som utgångspunkt. Vår uppsats är en uppföjlning av denna rapport och 

fokuserar på förändringar av modersmålämnets status, modersmålspedagogernas organisering av 

arbetet med modersmålet och integrationen mellan modersmålslärarna och övriga skolpersonalen 

samt hemmet. 

  

 

                                                 
68Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
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Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metodval och tillvägagångssätt. I det följande beskrivs den 

bakomliggande orsaken till valet av den kvalitativa forskningsintervju, valet av informanterna och 

skolverksamheterna. Vidare beskrivs det hur arbetet fördelades mellan de två författarna och hur 

analysprocessen gick till. I slutet redovisas studiens informanter som är uppdelade till två 

kategorier, förskola och grundskola. 

 Kvalitativ forskningsintervju  

Metoden kvalitativ intervju ansågs vara relevant för denna studie eftersom syftet var att ta reda på 

hur arbetet utfört av modersmålspedagogerna dem beskrevs av själva. Med kvalitativ intervju 

menar Kvale och Brinkmann69 att forskaren söker förståelse för världen och utvecklar mening 

utifrån erfarenheter. Denna metod valdes eftersom vi ville få en djupare förståelse samt få en 

uppfattning om pedagogernas erfarenheter angående deras yrke utifrån deras berättelser. Detta 

med hjälp av följdfrågor på de svaren som pedagogerna gav. Kvale och Brinkmann beskriver att 

forskaren genom samtalsintervjun får ut den informationen denne vill åt, det är en metod där 

forskaren kommer i interaktion med andra. Att samtala är en grundform för interaktion mellan 

människor70. Vidare beskrivs det att en forskningsintervju erbjuder möjlighet till att ställa 

specifika frågor och få tillbaka specifika svar och därmed undvika allmänna åsikter71. Kvale och 

Brinkman beskriver också funktionen och styrkan som en kvalitativ intervju har, att det finns 

möjlighet till öppenhet i många avseenden. Det är möjlight att fånga upp många uppfattningar 

under samtalet om ett ämne. Därför kategoriserar vi denna forskningsintervju som en personlig 

intervju, då undersökningen syftar till att synliggöra hur modersmålspedagogerna uppfattar sitt 

arbete och yrke. 

Med vårt studiens syfte och studiens innehåll i fokus valde vi att intervjua några 

modersmålspedagoger som arbetade på förskolor och grundskolor i en specifik stadsdel i 

Stockholms kommun. I början krävde vi inte att få förståelse för samt synliggöra de övriga 

pedagogernas, barnens/elevernas och föräldrarnas uppfattningar, vilket skulle göra det mer 

intressant att se om de andras uppfattningar stämde överens med modersmålspedagogernas. Vi 

vill betona här att modersmålspedagogerna och deras yrke blev vårt fokus och källa till 

undersökningen. Något viktigt i denna del är att betona att vi inte kommer att generalisera vårt 

metodologiska resultat utifrån studiens syfte genom att involvera modersmålspegagogerna i 

helhet, utan redovisa och påpeka hur några specifika modersmålspedagoger uppfattar sitt yrke. 

                                                 
69Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 17. 
70Ibid, 15. 
71Ibid, 46. 
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Urval, fördelning, arbetsprocedur 

De modersmålspedagoger vi har intervjuat i denna studie är sammanlagt 8 pedagoger. De 3 

modersmålstränarna på förskolan blev intervjuade av Anastasia Sarigiannidou och de 5 

modersmålslärarna på grundskolan blev intervjuade av Georgios Sarigiannidis. Vidare redovisas 

resultaten separat av varje författare. Tanken med urvalet framkom från Kvale och Brinkmann. 

De hävdar att forskaren bör intervjua så  pass många personer för att man ska få reda på det som 

krävs för att besvara forskningsfrågorna på ett fullödigt sätt72. Vidare betonar de att antalet 

intervjupersoner beror på studiens syfte. Med Kvales och Brinkmanns tanke kom vi fram till att 8 

intervjupersoner var lämpligt. Skolorna kontaktades via telefon och vid våra första träffar delade 

vi ut ett informationsbrev73 angående intervjumomentet. De modersmålspedagoger vi 

intrevjuade valdes slumpmässigt. Pedagogerna var okända invidiver för oss, någonting som 

Esaiasson74 tog upp angående främlighet när det gällde kvalitativ intervju som 

forskningsmetodik. Han hävdar att forksaren ska vara främling i förhållande till sin informant 

eftersom det kan hända att man undviker viktiga frågor som kan vara nödvändiga i intervjun, 

detta för att få tillräckligt bra svar. 

Intervjuerna tog plats på modersmålspedagogernas arbetsplatser. På förskolorna skedde 

intervjun i personalrum och på grundskolorna i tomma klassrum där modersmålslärare oftast 

hade modersmålsundervisning med sina elever. Intervjun spelades in med en bandspelare. Några 

pappersanteckningar hade genomförts med stödord som beskrev pedagogernas ansiktsuttryck 

och kroppsspråk, som komplettering till den inspelade intervjun. Stödpunkterna redovisade 

pedagogernas ansikts- och kroppsuttryck, någonting som inte kunde spelas in på bandspelaren. 

Enligt Kvale och Brinkmann är det lättare att registrera sina intervjuer på bandspelare, eftersom 

det  blir möjligt att fokusera och koncentrera sig på intervjuns ämne75. Förberedelserna för 

intervjuguiden gjordes tillsammans av båda författarna. Frågorna formulerades med utgångspunkt 

i en övergripande frågeställning kring modersmålsyrket på förskolan och grundskolan.76 Utifrån 

intervjuguidens frågor fick modersmålspedagogerna prata fritt. Dessa frågor var relevanta både 

för förskolans och grundskolans värld men varierade ibland på verksamheten. Ett exempel är 

frågan om hur modersmålsstödet på förskolan betraktas av modersmålstränaren. På grundskolan 

lyder frågan  hur modersmålsundervisningen betraktas av modersmålsläraren. Från 

huvudfrågorna fick vi hjälp med våra föjldfrågor som gav oss en djupare uppfattning och 

förståelse av modersmålspedagogernas svar. Intervjuerna transkriberades exakt efter ordalydelsen. 

Det som har varit mest relevant för vår studie har ställts samman från varje transkribering. Det 

                                                 
72Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 129. 
73Bilaga 1 
74Esaiasson, Metodpraktikan, 292. 
75Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 194. 
76Bilaga 2 

 



21 

 

som har varit minde relevant har tagits bort. Detta redovisas under resultatavsnittet i form av 

tema i denna studie. Analysmetoden till intervjuerna redovisas i bilaga 3. 

Validitet och Reliabilitet 

Studien syftar till att undersöka modersmålspedagogernas uppfattningar och ställning till deras 

yrke, och därmed är forskningspersonerna i denna studie modersmålspedagogerna. Det är viktigt 

att ställa frågan om studiens resultat är tillförlitligt och giltigt77. Kvale och Brinkman tar upp 

vikten av att genomgående i hela forskningsprocessen reflekterar över validitet78. 

Studiens validitet grundas på användningen av metodiken som bäst fångar upp svaren som 

syftet eftersträvar. Genom att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun försökte vi 

fokusera på forskningsobjektet och därmed upprätthålla god validitet. 

Kvale och Brinkmann talar om noggranhet som en aspekt för reliabilitet inom kvalitativa 

studier79. För att kunna uppnå en hög reliabilitet av studiens resultat använde vi oss av 

bandspelare under intervjuerna och sedan transkriberade vi inspelat material till text. För att 

kunna uppnå en hög reliabilitet av studiens resultat använde vi oss av bandspelare under 

intervjuerna och sedan transkriberade vi inspelat material till text. Vi valde att transkribera 

inspelat material för att lättare kunna analysera informationen och samtidigt få en hög 

tillförlitlighet80. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram två olika krav forskare bör visa medvetenhet om. Det ena är 

forskningskravet som innebär att utföra en forskning som är viktig och kvalitativt god. Det andra 

kravet är individskyddskravet som innebär att de personerna som ska delta i forskningen inte 

kommer att kränkas eller skadas psykiskt och fysiskt. Samtidigt ställs krav på information, på 

samtycke, på konfidentialitet och om hur foskningsmaterialet ska användas81. Med 

informationskravet i föreliggande studie menas att pedagogerna får information om studiens 

syfte samt användandet av bandspelaren82. Pedagogerna samtyckte till bandinspelningen. De fick 

också information om konfidentialitet, att det som skulle sägas eller skrivas under och efter 

intervjun skulle förvaras säkert och enbart användas för uppsatsen83. 

                                                 
77Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263. 
78Ibid, 263 – 266. 
79Ibid, 200 – 201. 
80Ibid, 194 – 197. 
81Gustafsson, Vad är god forskningssed, 82. 
82Ibid. 
83Trost, Kvalitativa intervjuer, 61. 
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Samtidigt har pedagogerna blivit informerade om frivillighet, via ett informationsblad som 

delades ut till varje pedagog och de skulle skriva under. Det fanns inget tvång att delta i studiens 

undersökning och därför blev de även informerade om att de kunde tacka nej från början, 

avbryta intervjuns gång eller undvika besvaradet av någon specifik fråga.  
 

Redovisning av informanterna  

En presentation av pedagogerna som deltog i denna studie presenteras i följande avsnitt, detta för 

att läsaren ska få en bild av vilka pedagoger som har deltagit i studiens relevanta syfte. 

Pedagogernas namn utelämnas samt vissa detaljer används på grund av konfidentialitetskravet84. 

 

Förskolan 

 

Modersmålstränare 1: Hon är utbildad till förskolelärare men hon har arbetat som 

modersmålstränare i kommunen. Hon är ca 30 år gammal och har arbetat i den specifika 

kommunen som modersmålstränare cirka 4 år. Hennes uppdrag är att stödja barnen med sitt 

modersmål, grekiska, en gång i veckan i fyra förskolor i kommunen . 

 

Modersmålstränare 2: Hon är utbildad till barnskötare men hon har arbetat som 

modersmålstränare i kommunen. Hon är mellan 25 och 30 år gammal och har arbetat i den 

specifika kommunen som modersmålstränare i ca 6 år. Hennes uppdrag är att stödja barnen med 

sitt modersmål, spanska, en gång i veckan i tre förskolor i kommunen . 

 

Modersmålstränare 3: Hon är utbildad till förskolelärare och hon arbetar som förskolelärare samt 

modersmålstränare i den specifika förskolan i kommunen. Hon är ca 40 år gammal och har 

arbetat i den specifika förskolan i ca 10 år. Hennes uppdrag är att arbeta med hela barngruppen 

samt med de barnen som har grekiska som modersmål, genom att stödja dem i enstaka 

aktiviteter. 

 

Grundskolan 

 

Modersmålslärare 1: Han har arbetat som modersmålslärare för turkiska i ca 3 år och under den 

tiden har han arbetat i flera olika skolor. Han är utbildad till lågstadielärare och är mellan 25 - 30 

år gammal. Han får stödja de andraspråkiga eleverna som har turkiska som modersmål, genom att 

                                                 

84Gustafsson, Vad är god forskningssed, 82. 
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erbjuda modersmålsundervisning i tre olika skolor under en och samma vecka. På varje skola 

undervisar han två timmar per vecka. 

 

Modersmålslärare 2: Han har arbetat som modersmålslärare i albanska i ett par år. Han är ca 30 år 

gammal och är utbildad till lågstadielärare. De andraspråkiga eleverna som har albanska som 

modersmål får hans stöd och hjälp med modersmålsundervisning ca två timmar per vecka. Han 

undervisar i två olika skolor under en och samma vecka.   

 

Modersmålslärare 3: Hon har arbetat som modersmålslärare i polska i ca 3 år och är utbildad till 

högstadielärare. Hon är ca 40 år gammal och samtidigt arbetar hon som lärare i svenska som 

andra språk. Hon stödjer och hjälper de albansktalande andraspråkiga elever som har behov av 

modersmålsundervisning, genom att undervisa och stödja dem med deras utveckling ca tre 

timmar per vecka i varje skola. Hon jobbar som modersmålslärare i två olika skolor. 

 

Modersmålslärare 4: Hon är utbildad till lågstadielärare och har arbetat som modersmålslärare i 

bulgariska i ca 2 år. Hon är mellan 20 - 25 år gammal och undervisar andraspråkiga elever som är 

i behov av modersmålsstöd och –undervisning, i tre olika skolor. Antal timmar som hon får för 

att undervisa per vecka är sex. Detta betyder att  hon undervisar två timmar i varje skola.   

 

Modersmålslärare 5: Hon utbildade sig till högstadielärare och arbetar både som modersmålslärare i 

arabiska och lärare i matematik. Hon är mellan 35 – 40 år gammal och har arbetat som 

modersmålslärare i ca 3 år. Hon undervisar och stödjer arabtalande andraspråkiga elever i två 

olika skolor. På varje skola arbetar hon som modersmålslärare ca två timmar per vecka. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i två delar. I den första redovisas resultatet av modersmålstränare vilket är 

Anastasias Sarigiannidous delstudie och i den andra resultatet av modersmålslärare som är 

Georgios Sarigiannidis delstudie. Resultatet är uppdelat i tre olika teman organisering, samarbete 

och yrkesstatus. I resultatavsnittet presenteras vårt resultat av intervjuerna med 

modersmålspedagogerna i sammanfattningsform samt med exemplifierade citat. I några av dessa 

citat redovisas, bland annat, några av de intervjuade modersmålspedagogernas illustrerade 

tonlägge och kroppspråk. Vi använder oss av några övergripande rubriker som har koppling till 

vårt studiens relevanta syfte, organisation, sammarbete och yrkesstatus. 

Organisationen i förskolan (Anastasias delstudie) 

De intervjuade pedagogerna visade sin besvikelse över  organiseringen av arbetet på förskolan 

genom sina  negativa svar. En av pedagogerna, modersmålstränare 3, uttalade sig possitivt och 

visade att hon var nöjd med sitt arbete. Detta motiverade hon med att hon var fast anställd på 

den specifika förskolan. En av modersmålstränarna, Modersmålstränare 1, beskriver nackdelen 

med att träffas två gånger i veckan på den specifika förskolan  då hon bara har en liten 

barngrupp. Vidare beskriver modersmålstränare 2 någonting liknade som modersmålstränare 1. 

Hon berättar om barngruppens storlek och att det är en ansträngd situation att springa runt i 

varje förskola för att erbjuda modersmålsstöd till några få barn. 

 

Jag kommer till förskolan två gånger i veckan, den ena dagen för att få information till min planering 

av vad de övriga pedagogerna gör eller tänker göra tillsammans med hela barngruppen. Det jag inte 

blir så glad över är att jag får åka till den specifika förskolan två gånger i veckan för att ge 

modersmålsstöd till en barngrupp med 4 barn. Det är jobbigt för mig att ha en liten barngrupp. 

(Modersmålstränare 1) 

 

Min vistelse på förskolan sker en gång i veckan. Det är då jag har modersmålsstöd tillsammans med 

en viss barngrupp. Om man kan säga det så, det är egentligen ingen barngrupp utan två barn som 

har modersmålsstöd tillsammans med mig. (Låter lite irriterad i rösten). Jag blir inte glad i det 

eftersom jag tycker att det hade varit bättre om man kunde träffa dessa barn tillsammans med andra 

från andra förskolor i en verksamhet. (Modersmålstränare 2) 

 

Två av de tre intervjuade pedagogerna visade sig vara irriterade när  de berättade om schemats 

struktur och den organisatoriska delen angående modersmålsstödet på förskolorna. Genom sina 

svar uttryckte de missnöje och negativitet angående allt springande och resande i kommunen och 



25 

 

till flera olika förskolor. Modersmålstränare 3, till skillnad från de övriga modersmålstränarnas 

negativa upplevelser angående resandet mellan olika skolor, uttryckte sig och beskrev att det 

organisationiska arbetet med modersmålsstödet betraktas och upplevs possitivt. 

 

Det är väldigt kul att jobba på förskolan som modersmålstränare och som förskollärare. Jag slipper 

uppleva det de andra modersmålstränare upplever i sitt jobb, åka från en plats till en annan för att 

”undervisa”. Jag har en specifik arbetsplats och är nöjd med det.. (avslutar med ett stort leende på 

läpparna). (Modersmålstränare 3) 

 

Detta, beskriver hon, kan bero på att hon är fast anställd i den specifika förskolan och arbetar 

både som förskollärare och modersmålstränare. Hon berättar att detta  gör henne nöjd och hon 

slipper springa runt i kommunen för att undervisa. 

 

När det gäller materialet till modersmålsstödet konkretiserar de flesta av de intervjuade 

modersmålstränarna att de bidrar en reproduktion, dvs. både kopierar det svenska materialet och 

återger det svenska materialet på det modersmål som barnet på förskolan har. De förklarar att de 

gör detta eftersom det inte finns tillräckligt med material till arbetet med modersmålet. 

Modersmålstränare 1 och 2 beskriver det specifika materialet de reproducerar samt deras 

baktanke med det. Vidare visar modersmålstränare 2,  genom sina svar och uttryckande , en 

irritation över att kommunen inte hjälper dem med materialet. 

 

Materialet jag använder är gjort av mig själv. I början av mitt arbete använde jag mig av bibliotekets 

böcker eller så beställde jag från Grekland. Sedan tröttnade jag på det och kom på att göra materialet 

själv. Hmm…som till exempel en kortlek med bilder på så att barnen skapar en saga på sitt språk. 

(Modersmålstränare 1) 

 

Sagor och bordspel brukar jag göra hemma själv. En kombination av den svenska, jag ser hur 

svenska böcker och bordspel är gjorda i Sverige så jag översätter och skapar egna till 

modersmålsstödet. Det tar mycket tid att göra det (lite upprörd)…. Och kommunen verkar inte bry 

sig om det alls. (Modersmålstränare 2) 

 

Den fast anställda modersmålstränaren 3 beskriver också någonting liknade som  

modersmålstränare 2 men försöker rättfärdiga kommunen som inte hjälper dem med nytt 

material och att hon i stället väljer att beställa nya sagoböcker och bordspel från nätet. 

 

Vi brukar beställa sagoböcker och spel från nätet. Kommunen kan inte göra så mycket åt det. 

(Modersmålstränare 3) 
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Det gemensamma resultatet, utifrån de intervjuade pedagogernas svar, till det organsatoriska 

arbetet på förskolan visar att samtliga pedagoger hade någonting positivt och negativt att berätta 

om. Utifrån deras berättelser och uttryck under intervjun uppgav de att modersmålstränarens 

schema upplevs som en nackdel, samt den oexisterande tillgång till något material  tvingade de att 

arbeta extra (övertid) för att reproducera materialet till modersmålsstödet. Det som skilde sig var 

en av modersmålstränarna, modersmålstränaren 3, som uttalade och uttryckte sig som att hon 

inte hade så stora problem angående schemat samt arbetsmaterialet. 

Modersmålstränarens yrkesstatus 

Två av de intervjuade modersmålstränarna, utom modersmålstränaren 3, berättar genom sina svar 

att barnen, föräldrarna och de överiga pedagogerna bemöter dem som gäster. Modersmålstränare 

1 och 2 beskrev hur barnen på förskolan ser på dem när de kommer en gång i veckan för 

modersmålsstöd. 

 

Det är inte lätt att förklara hur man känner sig när man arbetar som modersmålstränare på flera 

förskolor. Barnen ser oss som gäster när vi kommer fram till förskolan för att ha modersmålsstöd. 

(Modersmålstränare 1) 

 

Det är inte bara pedagogerna och föräldrarna som bedömer oss modersmålstränare utan barnen 

också. Barnen ligger i de hårdaste bedömningsgruppen, när man inte jobbar som förskollärare på 

förskolan, alltså fastanställd, då känner sig barnen obekväma med oss som besöker de 1 gång i 

veckan. (Modersmålstränare 2) 

 

Båda modersmålstränarna målar utifrån sina beskrivningar upp en bild av modersmålsstödet som 

tyder på ett lågt status yrke. Nästan alla de intervjuade pedagogerna anger samma beskrivningar 

angående modersmålsyrket. Det är bara modersmålstränare 3, under intervjun och genom sina 

svar som från början visade positivitet till sitt yrke som modersmålstränare. Genom sina 

beskrivningar visade hon att hon tyckte om det och att hon är nöjd. 

 

Jag har inte så mycket att säga om det. Jag blir bemött på ett väldigt bra sätt både från barnen och 

från pedagogerna. Är väldigt nöjd med det. (Modersmålstränare 3) 

 

Vidare berättar modersmålstränare 1 att kommunen inte accepterar begäran om hjälp med 

materialet. På grund av detta upplever hon att kommunen ser ner på modersmålspedagogerna i 

lägre nivå. 
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Alltså jag förstår inte riktigt hur kommunen tänker. Vi har inte det vi behöver och schemat ser inte 

bra ut. De ser oss inte som pedagoger utan som någonting annat med längre nivå. 

(Modersmålstränare 1). 

 

Två av de tre intervjuade pedagogerna berättade om ett negativt och styvmoderligt bemötande 

från barnen och hur de känner sig när de kommer en gång i veckan på förskolan för att ha 

modersmålsstöd. Bara modersmålstränare 3, besvarade frågan i intervjun med ett positivt leende 

och att hon är väldigt nöjd med sitt yrke. 

Samarbetet med pedagogerna och föräldrarna 

Samarbetet mellan modersmålstränarna och skolverksamheten angavs, utifrån två av de tre 

modersmålslärarnas svar, som något positivt. 

 

Vi har det bra med de andra pedagogerna. Det måste jag erkänna. Vi har en bra kommunikation 

med varandra. Och sammarbetet duger! Vi planerar tillsammans vad jag ska göra tillsammans med 

barnen vid modersmålsstödet. (Modersmålstränare 1) 

 

Jag trivs med de andra pedagogerna i verksamheten. De visar intresse och därför sker vårt 

samarbetet på en bra nivå. Oftast byter vi ideér och så brukar jag låna sagoböcker från dem och 

översätta dem till barns språk vid modersmålsstödet. (Modersmålstränare 2) 

 

Båda modersmålstränarna berättar och beskriver ett fungerande samarbete med de övriga 

pedagogerna i förskolan som ligger på en givande nivå då exempelvis utbyte av ideer sker. Vidare 

berättar Modersmålstränarna 1 och 2 om samarbetet med föräldrarna, där föräldrarna ibland inte 

ville samarbeta eftersom de hade en annan inställning till modersmålstränarna på förskolan. De 

ville att deras barn skulle prata antingen bara på sitt modersmål eller bara på svenska språket, 

någonting som pedagogerna inte höll med om. De konstaterade att läroplanen för förskolan 

betonar vikten av att alla barn med ett annat modersmål ska bli flerspråkiga. Detta försöker de 

förklara för föräldrarna för att ett bra samarbete ska ske. Modersmålstränare 3 i sin tur berättade 

genom sina svar att hon alltid hade en bra relation och trivdes med de övriga pedagogerna på sin 

arbetsplats, därför hade hon inte något speciellt att berätta vidare om. 

Sammanfattning av resultat med modersmålstränarna 

Det sammanfattade resultatet av modersmålstränarnas intervjuer angående valda teman är att två 

av de tre pedagogerna hade någonting negativt att berätta under intervjun. Den negativa 

inställningen uppstod möjligen på grund av frågornas formulering och innehåll som ställdes till 

modersmålspedagogerna under intervjun. En av pedagogerna som var fast anställd, nämlingen 
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modersmålstränare 3, berättade inte särskilt mycket angående organiseringen på förskolan. Detta 

med tanke på schemat, dvs. problemet som de andra modersmålstränarna hade. Någonting som 

var gemensamt för alla modersmålstränare, utifrån deras svar, var saknat  material till 

modersmålsstödet. En av modersmålstränarna hade bara gammalt material och för att få nytt 

material beställde hon det själv från nätet i stället för att få det från kommunen. En annan 

pedagog, modersmålstränare 1,  reproducerade material på barnens modersmål från den svenska 

prototypen av böcker och spel. Utifrån de intervjuade pedagogernas negativt angivna svar 

angående materialet, visas det och avslöjas hur deras yrkesstatus ser ut. Vidare berättar de 

intervjuade pedagogerna om sin yrkesstatus där de betonar hur barnen ser på dem när de 

kommer en gång i veckan på förskolan. De kallar barnen för de ”hårdaste bedömare” detta för att 

barnen på förskolan träffar modersmålstränarna en gång i veckan, någonting som leder till att 

barnen inte visar så stor respekt mot dem. Ett annat uttryck som två av de tre informanterna 

nämde, är att barnen ser på dem som gäster. Dessa upplevelser hade inte den fastanställda 

pedagogen, modersmålstränare 3. Hon berättade att hon var nära barnen och hade utvecklat en 

bra relation till dem, eftersom hon träffade de varje dag på förskolan. Alla de tre intervjuade 

modersmålstränarna berättade om sitt positiva samarbete med de övriga pedagogerna. Utifrån 

sina svar visar de nöjdhet med detta samarbete och den givna samverkan där det inte fanns något 

negativt att berätta om. De talar om möjligheter till en gemensam planering och organisering 

angående modersmålsstödet. Detta, utifrån en sammanfatning av deras beskrivningar, kan 

möjliggöra en givande vidare utveckling för alla angående arbetet i för- skolverksamheten. När det 

handlade om föräldrarsamarbetet var det modersmålstränarna 1 och 2 som uttryckte sig negativt. 

De berättade att föräldrarna från början hade en annan inställning till språket. Några ville att 

deras barn bara skulle prata antingen på modersmålet eller på svenska språket. Pedagogerna 

talade om och betonade vikten av läroplanens konkretisering angående flerspråkighet och 

förklarade hur viktigt det är att barnen talar båda språken i sin vardag. Detta, pedagogerna 

förklarade, är någonting som föräldrarna behöver lära sig. Avslutningsvis tog pedagogerna upp, 

behovet av att engagera sig mer och försöka ta mer kontakt med föräldrarna för att kunna ge dem 

förståelse för innebörden i att använda de båda språken. Samtidigt berättade modersmålstränare 1 

och 2 att antingen de eller någon annan behöver ta steget att kontakta kommunen som ansvarar 

för böckerna i biblioteken och berättar hur de upplever situationen med materialet.  Brist på 

material, påstår modersmålslärare 2, är någonting som är oehört viktigt och detta behöver rättas 

till av kommunen. Modersmålstränarnas svar visar och markerar hur viktigt modersmålet är men 

tar samtidigit upp den lilla uppmärksamheten som detta yrke får, både av kommunen och barnens 

föräldrar. 
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Organiseringen i grundskolan (Georgios delstudie) 

De intervjuade pedagogerna angav, bland annat, genom sina svar, bristerna de upplever med den 

organisatoriska delen angående modersmålet i skolan. Två av de fem modersmålslärarna ansåg 

samt uppvisade genom sina svar vikten av modersmålsyrket och ansvaret som de bar med sig för 

att erbjuda stöd och främja utvecklandet av de andraspråkiga eleverna, men också besvikelsen 

över de brister av otillräckligt eller obefintligt material och en pedagogisk stödjande klass som 

följde med yrket. 

 

”Som lärare i svenska som andra språk har jag ingenting att klaga på men som 

modersmålslärare har jag att klaga på vissa saker. Till exempel att vi som skolverksamhet 

saknar det materialet som behövs för att jobba och stödja elever med ett annat 

modersmål.” (Modersmålslärare 5) 
 

De övriga intervjuade modersmålspedagogerna tog,  mer eller mindre, upp samma problematik 

gällande det otillräckliga eller i många fall obefintliga materialet samt bristen på pedagogiskt 

stödjande klassrum. Två av de intervjuade pedagogerna, modersmålslärare 1 och 2, har 

modersmålsundervisning i olika skolor och skolstadier. De modersmålslärarna arbetar på 

lågstadiet på i tre olika skolor där de erbjuder stöd till flerspråkiga elever som går i 

förberedelseklasser. Att ha ett fåtal elever som är i behov av stöd och hjälp med utvecklandet av 

det andra språket och som befinner sig i tre olika skolor, upplevs som en ansträngande situation 

utifrån svaren av modersmålsläraren 1 och 2 : 
 

”Det är jobbigt med resandet mellan olika skolor för att kunna genomföra lektionerna. Det 

kan bero på att det inte finns många modersmålslärare medan det finns många elever.” 

(Modersmålslärare 2) 
 

”Skulle vara mycket bättre med flera elever i en och samma skola. Då slipper man allt 

resande och väntetid från den första till den andra lektionen.” (Modersmålslärare 1) 

 

”Att ha lektion mellan 9:00 - 11:00 i en skola och mellan 13:00 - 14:00 i en annan, är 

jättejobbigt. Man måste resa, i mitt fall, en timme för att komma till den andra skolan och 

vänta en timme till för att börja med lektionen. Efter ett tag blir man trött av detta.” 

(Modersmålslärare 3) 
 

De tre modersmålslärarna uttrycker att det är en jobbig och samtidigt oundviklig situation att 

undervisa i tre olika skolor under en och samma vecka. Modersmålslärare 2 beskriver tydligt att 

det finns brist på modersmålslärare i kommunen och detta är en problematik, som leder till 

resande mellan olika skolor eftersom antalet flerspråkiga elever ökar. En annan av de intervjuade 

modersmålslärarna, modersmålslärare 4, påpekade genom sina svar, att hon hade i många fall fått 
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undervisa sina elever precis samma ämne som klassläraren undervisade samtidigt i resten av 

klassen. Detta, som modersmålsläraren 4 beskrev, var en svår upplevelse för eleverna eftersom de 

vid flera tillfällen talade om att de kände sig utanför. 
 

”Det var många gånger som jag fick ha lektion vid sidan av med mina elever utifrån samma 

innehåll, mål och böcker som vid samma tillfälle klassläraren hade med resten av eleverna. 

Detta var en ganska svår upplevelse för eleverna. De kände sig annorlunda jämfört med 

sina klasskamrater.”  (Modersmålslärare 4) 
 

Alla de fem intervjuade pedagogerna visade och uttryckte sig på ett sätt som klargjorde intresset 

och viljan att arbeta som modersmålslärare och stödja samt främja flerspåkiga elevers utveckling. 

Utifrån de intervjuade pedagogernas svar, är nackdelarna som följer yrket inom det 

organisatoriska området bristen på pedagogiskt material samt pedagogiskt utformade klassrum 

liksom nackdelen med resandet mellan olika skolor för att undervisa. 

Modersmålslärare yrkesstatus 

Två av de intervjuade modersmålslärarna berättar att de har upplevt ett positivt bemötande från 

klasslärarna som de samarbetar med. Modersmålslärarna har beskrivit samarbetet med 

klasslärarna som givande tillfällen där de får stöd samt där utbytet av idéerna sker. 

 

”Att arbeta i tre olika skolor kan vara en anledning till att det är lite svårt att skapa bra 

relationer med de andra lärarna i en skolverksamhet och tillhöra en grupp.  Men med 

klasslärarna har jag alltid haft en bra relation och samarbete.” (Modersmålslärare 3) 
 
 

Vidare berättar modersmålslärarna 4 och 1 att förutom den positiva relationen som finns mellan 

de intervjuade pedagogerna och klasslärarna, erkänner de den ointressanta ställningen de övriga 

pedagogerna till modersmålslärarna. 
 

”Resten av personalen har en annan, konstig skulle jag säga, ställning mot mig. Man känner 

sig utanför, som att man inte tillhör samma verksamhet.”(Modersmålslärare 4) 

 

”Det händer flera gånger då man hälsar att man bara får ett kallt leende tillbaka… eller 

ingenting alls. Man känner sig utanför, som att man inte tillhör samma verksamhet.” 

(Modersmålslärare 1) 
 

Modersmålslärare 4 fortsätter sitt svar då hon försöker rättfärdiga utanförskapet som hon känner 

i den skolverksamhet hon arbetar på, genom att säga att anledningen till detta kan vara de få 

timmarna hon vistas på arbetsplatsen som inte räcker till för att skapa relationer med den övriga 
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personalen. Vidare berättar hon att modersmålsyrket måste tas ännu mer på allvar och sluta 

betraktas som något extra i skolverksamhetens helhet av de övriga pedagogerna. 

Alla de fem intervjuade modersmålslärarna uttrycker sig på samma sätt, då de känner sig 

utanför skolverksamheten och upplever ett utanförskap av de övriga pedagogerna. En av de 

intervjuade modersmålslärarna, modersmålslärare 4, beskriver eller ger intrycket av att 

modersmålsyrket av de övriga pedaogerna anses vara någonting extra och inte en viktig del som 

ingår i skolverksamhetens helhet. 

Samarbetet med klasslärarna och föräldrarna 

De intervjuade modersmålspedagogerna beskriver, genom sina svar, sitt yrke och arbete som 

någonting extra. De berättar att de alltid får ett positivt bemötande samt givande samarbete med 

klasslärarna, men inte alltid med föräldrarna. De nämner att de inte alltid får föräldrarnas 

förtroende, samarbetsvilja och respekt, just för att modersmålslärarna och 

modersmålsundervisningen anses av föräldrarna som något tillagt i skolans helhet samt som 

något oviktigt. I stället får dessa modersmålslärare föräldrarnas kravställning hur utförandet av 

arbetet bör ske. Alla de intervjuade modersmålspedagogerna beskriver samarbetet och 

bemötandet med klasslärarna som positiva och givande tillfällen. Modersmålslärarna 3 och 5 

uttrycker sig på följande sätt. 
 

”Med klasslärarna har jag alltid haft en bra relation och samarbete. Från den första dagen 

där jag fick jobba som modersmålslärare upplevde jag ett possitivt bemötande och viljan till 

samarbete av klasslärarnas sida.”  (Modersmålslärare 3) 

 

”Samarbetet och bemötandet mellan mig och klasslärarna är hur bra som helst. Jag får stöd 

och besvarande av eventuella frågor. De bemöter mig alltid med ett leende och är villiga att 

utbyta sina idéer med mig, och det gör bekvämt för mig att utbyta idéer med dem.” 

(Modersmålslärare 5) 
 

Problemet med samarbetet uppstår mellan föräldrarna och modersmålspedagogerna, då 

föräldrarna betraktar modersmålsundervisningen som någonting oviktig och i många fall onödigt 

samt att de har tendensen att involvera sig i modersmålsundervisningens planering och bestämma 

över hur modersmålsundervisningen bör gå till väga. 
 

”Föräldrarna, de flesta i alla fall, klagar på yrket och uttrycker onödigheten med att ha 

modersmålsundervisning i skolan, då det svenska språket anses som deras prioritering för 

sina barn. Det som är konstigt är att, om inte alltid, i några fall vill samma föräldrar 

bestämma över hur modersmålsundervisningen ska ske.” (Modersmålslärare 1) 
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Vidare berättar modersmålslärare 2 om problematiken angående samarbetet med föräldrarna. 

Hon beskriver att föräldrarna konstaterar och klagar på det felaktiga schemat som 

modersmålsundervisningen har på grundskolan. De tar bland annat upp att undervisningstider 

ligger utanför skoltiderna och därför vill föräldrarna inte samarbeta eller tillåta sina barn att delta i 

modersmålsundervisningen. 

 

”Många föräldrar brukar klaga på undervisningstiderna som är på eftermiddagarna, 

eftersom de inte tycker att deras barn får tid att göra sina läxor. Detta gör dem inte arga 

men lite oroliga och därför är många av dem emot modersmålsundervisningen och 

samarbetet med oss.” (Modersmålslärare 2) 
 

Alla de intervjuade modersmålslärarna, precis som modersmålslärare 1, anger samma svar där de 

beskriver ett utmärkt fungerande samarbete med klasslärarna men inte med föräldrarna. De 

kännetecknar föräldrarna som ovilliga till samarbete samt att de tenderar att underskatta 

modersmålsundervisningen, eftersom de anser att prioriteringen bör ligga på det svenska språket 

och de svenska ämnena. 

Sammanfattning av resultat med modersmålslärarna 

Alla de intervjuade modersmålslärarna uppgav genom sina svar vikten av  

modersmålsundervisning samt ansvaret som modersmålsyrket bär med sig. Modersmålsyrket 

bedöms både positivt och negativt av de intervjuade modersmålslärarna. Detta händer eftersom 

de nämner, de flesta av dem, att yrket har tagits på allvar i ökande grad men inte särskillt mycket. 

Saknanden av det lämpliga materialet till modersmålsundervisningen och skolverksamhetens brist 

till erbjudandet av en organiserad modersmålsundervisning är två av de negativa aspekterna som 

modersmålslärarna tar upp under intervjuernas gång. Modersmålslärare 2 och 5 nämner och 

betonar att bristen på lämpligt material och ett pedagogiskt utformat klassrum, som främjar 

hanteringen och utförandet av en givande modersmålsundervisning, är en nackdel som 

frambringar besvärlighet och borde lösas. Detta, de intervjuade modersmålslärarna tyckte och 

berättade genom sina svar, skapar en bild som karakteriserar och pekar ut modersmålsyrket som 

ett lågstatus yrke samt att det anses som ett tillägg i skolans helhet. 

 En annan negativ aspekt som de intervjuade modersmålslärarna tar upp, är det otillräckliga 

erbjudandet av kommunen och skolverksamheten. Alla de intervjuade pedagogerna, som till 

exempel modersmålslärarna 2 och 1, uppvisar i sina svar intresset och viljan att arbeta med samt 

främja utvecklingen av flerspråkiga elever. Problemet, de anger, ligger på den mindre organiserade 

och på flera olika skolor splittrande modersmålsundervisning som de upplever som en 

ansträngande men samtidigt oundviktig situation. Modersmålslärare 1 tyckte att en lösning till 

problemet skulle vara att samla en större elevgrupp med samma modersmål i en skolverksamhet i 

kommunen för att ha modersmålundervisning. Detta hjälper att undvika springandet mellan olika 



33 

 

skolor. Utanförskapet och yrkets låga status, är två ytterligare negativa aspekter angående 

modersmålsundervisningen som de intervjuade modersmålslärarna tar upp och anger i sina svar. 

Modersmålslärare 3 försöker genom sitt svar rättfärdiga känslan av utanförskap genom att berätta 

att, den problematiken kan bero på den splittrande modersmålsundervisningen av flerspråkiga 

elever i flera olika skolor som en modersmålslärare har under en och samma vecka. Alla de 

intervjuade modersmålslärarna berättar om och betonar det positiva bemötandet samt givande 

samarbetet som de har med klasslärarna men inte med den övriga skolpersonalen. Detta i 

samband med föräldrarnas ställningstagande och krav på modersmålslärarna, hur de bör eller 

borde utföra sitt arbete, anger de intervjuade modersmålslärarna, försämrar och förstärker den 

negativa upplevelsen av utanförskapet. Utifrån de intervjuade modersmålslärarnas svar uppstår en 

ironisk bild då modersmålslärarnas uppgift och ansvar är att erbjuda stöd till flerspråkiga elever, 

men där de inte får det tillräckliga stödet själva 
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Analys 

I detta kapitel tas olika faktorer upp som sammankopplas med tidigare forskning samt teorin 

inom modersmålsämnet. Detta görs med hjälp av olika tematisererade rubriker. Vid slutet av 

detta kapitel beskrivs och lyfts förändringarna upp som ansågs viktiga att ta upp i denna studie i 

jämförelse med skolverkets rapport och nuläget, när det gäller modersmålsyrkets organisation, 

yrkesstatus och samarbete. Både de negativa och de positiva aspektera framställs i detta kapitel. 

Tema organisation 

Utifrån det resultatet vår studie fick fram visade sig att i förskolans värld var modersmålstränarna 

besvikna på sitt schema, detta i samband med resandet mellan olika verksamheter i kommunen. 

Samma gällde för modersmålslärarna i grundskolan. Någonting som Axelsson85 och Skolverkets86 

rapport tar upp om den ointresserade kommunen vad gäller modersmålet. Därför har yrket inte 

tagits upp på allvar av kommunen och schematiseringen ser ut på det sättet som 

modersmålspedagogerna beskriver. Båda forskningarna beskriver kommunens beteende mot 

modersmålsundervisningen, som någonting som hindrar ämnets utvärdering samt utveckling. 

Samtidigt hade både modersmålstränarna och modersmålslärarna brist på material. Förutom 

materialet hade modersmålslärarna brist på en pedagogiskt utformade klassrum som stödjer 

modersmålsundervisningen och klassrummen beskrevs som opedagogiskt strukturerade, där det 

exempelvis saknades någon tavla eller bänkar. Colliers87 forskning tar upp att det var vanligt att ta 

eleven åt sidan och undervisa på sitt modersmål det klassläraren redovisade i helklass, hävdar 

modersmålspedagogerna i studien. Någonting som Collier88 beskriver är att detta inte ger bra 

utvecklingsresultat hos eleverna på grundskolan.  När modersmålspedagogerna beskriver att de 

får ett klassrum i grundskolan med icke pedagogisk utrustning, dvs. tavlor, bänkar, kritor och 

ämnets skolböcker samt att det med materialet är liknade på förskolan, uppfattas utifrån 

Vygotskijs89 och Cummins90 modell att barnen och eleverna inte får ett lämpligt 

modersmålsstöd/undervisning på förskolan och grundskolan. För att stödet/undervisningen ska 

vara bra behövs det en pedagogisk organiserad miljö, samt  tillbringandet av det relevanta 

materialet till utförandet av ett rättvist och väl formulerat stöd/undervisning i interaktion med 

                                                 
85Axelsson, Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 
86Skolverket, Med ett annat modersmål. 
87Collier, A National Study of School Effectiveness for Language Minority Student’ Long. 
88Ibid. 
89Vygotskij, Mind in society. 
90Cummins, Ett andraspråkperspektiv på lärande. 
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barnen/eleverna. Enligt de intervjuande modersmålspedagogerna är anknytningen till 

organisationen någonting negativt. 

Tema yrkesstatus 

Modersmålspedagogerna tillbringade sina upplevelser och erfarenheter kring sin yrkesstatus. I 

detta område hade modersmålspedagogerna uttryckt sig på olika sätt. På förskolan var barnen de 

hårdaste bedömarna bland de övriga mot modersmålstränarna och på grundskolan var de övriga 

pedagogerna bland föräldrarna och eleverna som bedömde modersmålslärarna. Detta hände för 

att modersmålstränare besökte barnen på förskolan en gång i veckan och modersmålsämnet på 

grundskolan inte hade varit lika viktigt som de övriga ämnena i grundskolan. Detta hävdas också 

av Axelsson91 som beskriver att de övriga pedagogerna inte har de relevanta kunskaper om varje 

barns första språk. Samtidigt att föräldrarna har inte heller de kunskaperna om modersmålets 

viktiga funktion till utveckling. Modersmålstränarna upplevde inte det med de övriga 

pedagogerna i förskolan. Modersmålslärarna upplevde en situation som hängde utanför 

skolverksamheten, dvs. att de kände utanförskap och otilåtna till inträde till den gemensamma 

lärargruppen. Detta för att modersmålsämnets nivå är lågt i samband med yrkesstatus. 

Skolverkets rapport92, tar upp vikten med att modersmålsundervisningen har låg status samt att 

modersmålsämnet sänktes i föräldrarnas och i de övriga pedagogernas ögon. Detta tas upp av 

några av modersmålspedagogerna under intervjun, att de blir bemötta av föräldrarna och de 

övriga pedagogerna styvmoderligt och att de inte förstår riktigt varför. Det de kan tänka sig är att 

de kanske inte har den kunskapen de behöver för att kunna förstå hur viktigt  

modersmålsstödet/undervisningen är för barnen/eleverna i sin språkutveckling. Det 

styvmoderliga bemötandet beskrivs tydligt i rapporten med. 

Men detta tillbringar inte samarbetet till ett successivt modersmålsstöd/undervisning, som  

Landberg93 tar upp, samarbetet lyfter upp yrkesstatusen. Föräldrarna undviker samarbetet med 

modersmålspedagogerna pga ämnets låga nivå. Flera av modersmålspedagogerna konstaterade att 

det finns brist på materialet för stöd/undervisning och att detta lede yrkets till lågt nivå. 

Föräldrarna ser och tycker då att ämnet och yrket ligger lågt. Paulin94 beskriver att samarbetet 

med föräldrarna fungerar icke när det gäller modersmålet. Hennes betoning ligger på att det finns 

brist på materialet i det organisatoriska området i skolverksamheterna, att relevant material till 

stöd/undervisning saknas och att detta sänker yrkesstatusen.  Konsekvensen med detta är att 

föräldrarna och de övriga pedagogerna uppskattar inte modersmålsämnet. 

 

                                                 
91Axelsson, Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 
92Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
93Landberg, Barn med flera språk. 
94Arja, Mer än ett modersmål. 
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Tema samarbete 

När det  gällde samarbetet mellan modersmålspedagogerna, föräldrarna och de övriga 

pedagogerna, både på förskolan och grundskolan, visade sig resultatet vara att 

modersmålstränarna blev negativt bemötta av barnen samt föräldrarna men icke från de övriga 

pedagogerna. Enligt Hyltenstam95 behövs det samarbetet mellan modersmålspedagogerna och 

föräldrarna för att eleverna skall få en bra språkutveckling. Men det som kan vara ett hinder för 

detta samarbete, mellan modersmålspedagogerna och föräldrarna är att föräldrarna oftast inte 

behärskar minoritetsspråket och det kan bli lidande. En annan aspekt är att föräldrarna lägger 

större vikt på det svenska språket än på modersmålet för att de tror att deras barn ska lära sig 

bättre svenska på det sättet. Modersmålslärarna beskrev att föräldrar tyckte att 

modersmålsundervisning var i låg nivå och att de andra svenska ämnena i skolan var viktigare än 

det. Enligt Parzyk96 lägger föräldrarna större vikt på det svenska språket än på modersmålet. Det 

föräldrar vill är att deras barn ska integrera sig så snabbt som möjligt i det svenska samhället. 

Några gånger vill de till och med att modersmålsämnet ska väljas bort på grundskolan. I övrigt 

hade modersmålslärarna en bra kommunikation och samarbete med klasslärarna och uttryckte sig 

positivt. 

Någonting annat som modersmålslärarna hävdade under intervjun var att de får oftast ha 

lektioner på eftermiddagarna. Föräldrarna accepterar inte det, eftersom modersmålsämnet sker 

utanför skoltiderna och därför ser det ut som ett oviktigt ämne för dem. Ett exempel som 

Skolverkets rapport  Med ett annat modersmål97 beskriver är de upplagda tiderna av 

modersmålsämnet och modersmålsundervisningen i grundskolan yttras som oviktigt eftersom det 

ligger utanför skoltiderna. Samarbetet med föräldrarna behövs för att barnen/eleverna ska göra 

framsteg i utvecklingen. Enligt Ferms98 modell hänvisas hur viktigt samarbetet mellan 

pedagogerna, föräldrarna och barnen är. Interaktionen spelar stor roll för att hinna med och 

förhindra utvecklings problematiken. Någonting som Landberg99 lägger stor vikt på i sin teori då 

hon tar upp att samarbetet är en åtgärd för barns/elevens språkutveckling. 

Flera språk – fler möjligheter och nuläget 

Denna rubrik lyfter upp och jämför Skolverkets rapport100 med nuläget angående samarbetet, 

organisationen och yrkesstatus av modersmålet i förskolorna och grundskolorna. Det 

                                                 
95Hyltenstam, Modersmål och svenska som andra språk, 45. 
96Parzyk, Yalla – det är bråttom. 
97Skolverket, Med ett annat modersmål. 
98Ferm, Demokrati i praktiken. 
99Landberg, Skolans språk och barnets. 
100Skolverket, Flera språk – fler möjligheter. 
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sammanfattade resultatet på förskolans samt grundskolans område lede oss till förståelse om hur 

några modersmålstränare och modersmålslärare uppfattar sitt arbete samt yrkesstatus idag.  

Under detta nästan decennium, där vill säga mellan Skolverkets rapport publicerings år 2002 och 

vår studies år 2011, och utifrån de intervjuade modersmålstränarnas arbete på förskolan har 

modersmålsstödet inte förbättrats i jämförelse med rapportens resultat101. Det som förblev är en 

avstannad vidare utveckling av modersmålsarbetet på förskolan, dvs. brist på nytt material och 

kontinuerlig användning av det gamla materialet. Någonting som återstod under detta nästan 

decennium är bristen på modersmåls material. Modersmålspedagogerna i grundskolan berättade 

om sin besvikelse avseende materialet i sin undervisning. De beskrev tydligt i samtalsintervjuerna 

att de har brist på modersmåls materialet och att detta är ett hinder till varje elevs språkutveckling. 

Detta förknippas med rapportens redovisning av 2002, angående materialet som 

modersmålslärarna behöver i sin vardag. Flera modersmålslärare behöver hitta materialet själva 

eller producera det på egen hand102. Modersmålslärarna i kontrast till modersmålstränarna hade 

positiva tankar angående modersmålsundervisning, detta för att modersmålsundervisningen 

ansågs vara spännande och viktig för dem. I jämförelse med skolverkets rapport103 har 

utvecklingen av arbetet med modersmålsundervisning varit stabilt, då inga ändringar har skett.  

En annan problematik som tas upp av Skolverkets rapport104 och som kvarstår tills idag är 

organisationen av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Förskolans organisation 

angående modersmålsstödet beskrivs i skolverkets rapport som någonting bristande. 

Modersmålstränarna berättade i samtalsintervjun att de upplevde irritation när det gällde 

barngruppens storlek samt resandet mellan flera olika förskolor. Detta gav modersmålstränarna 

negativa irriterade tankar. Skolverkets rapport105 beskriver några punkter som åtgärder inom 

modersmålsstödet/modersmålsundervisningen på förskolan och grundskolan. En av dem är 

förbättring av de organisatoriska förutsättningarna. Samtidigt har de intervjuade 

modersmålslärarna av denna studie berättat att det upplevs som en ansträngande och oundviklig 

situation att ha få antal elever som är i behov av modersmålsundervisning och de är splittrade i 

flera skolor. Denna problematik, dvs. resandet mellan flera olika skolor och de små 

elevgrupperna som fick undervisas i modersmålet, upplevdes också som en svår situation av 

modersmålslärarna i grundskolan. Som Skolverkets rapport beskriver är denna en problematik 

som skapar negativitet i modersmålslärarnas tankar och motivation106. 

Angående modersmålstränarnas och modersmålslärarnas yrkesstatus utifrån vårt resultat fann vi 

inte stora eller några skillnader i jämförelse med Skolverkets rapport107 från 2002. Under vår 
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studie uppgav några modersmålspedagoger att barnen och eleverna är de hårdaste bedömare på 

förskolan respektive grundskolan. Barnen och eleverna betraktade dem som gäster och inte som 

vanliga lärare. Detta leder till att modersmålsstödet samt modersmålsundervisningen 

lågprioriteras på förskolan och grundskolan. Som skolverkets rapport tar upp, träffar barnen sin 

modersmålstränare en gång i veckan vilket betyder att detta slags stöd ligger i botten108. 

Fortsättningvis synliggör modersmålstränarna och modersmålslärarna hur föräldrarna ställer krav 

på modersmålsstödet och modersmålsundervisningen angående modersmålet eller det svenska 

språket. Modersmålspedagogerna anger att föräldrarna saknar viss kunskap och information om 

hur modersmålet fungerar hos deras barns språkutveckling och detta leder till kravbara 

bestämmelser och dåligt bemötande samt dåligt samarbete mot modersmålstränarna. Några 

föräldrar berättar att deras barn ska få stöd med sitt modersmål, medan andra vill att  barnen bara 

ska få undervisning i den svenska språket. 

Skolverkets rapport109 i jämförelse med nuläget har visat oss en stabilisering, utan en vidare 

uppenbar utveckling, inom detta ämne. Modersmålet behöver utvecklas och det bör läggas större 

vikt på detta ämne i framtiden. 
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Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i två  rubriker, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen beskrivs det hur metoden som användes i denna studie gick till, 

tillvägagångsättet, och i resultatdiskussionen beskrivs studiens resultat i en mer reflekterad och 

friare form. Samtidigt tas det upp i resultatdiskussionen några nya forsknings frågor och förslag 

inom det specifika ämnet, modersmålsyrket. 

Metoddiskussion 

I denna studie genomfördes som metod forskningsintervju tillsammans med några 

modersmålspedagoger på förskolan och grundskolan. I början av skapandet av intervjuguiden 

bildade vi några frågor som hörde till vår inställning till modersmålsyrket. Inställningen vi hade 

handlade om negativitet, dvs. att modersmålspedagogerna har låg status eftersom ämnet inte tas 

upp som viktigt så som de andra ämnena på förskolan och grundskolan. Detta övergick genom 

våra frågor till de intervjuade modersmålspedagogerna under intervjutillfället. Detta uppfattade vi 

när vi traskriberade och analyserade modersmålspedagogernas svar efter intervjuerna. Frågorna 

som vi ställde till modersmålspedagogerna handlade inte om de positiva aspekterna som deras 

arbete hade, utan frågorna handlade mest om de negativa aspekterna110. Detta kan hända på 

grund av att vi människor tenderar att tala om sådant som är problematiskt. Det, som skulle leda 

till ett annat resultat utifrån modersmålspedagogernas svar, kunde vara en mer positiv inställning 

till skapandet av frågeställningarna. I det fallet skulle möjligtvis den negativa påverkningen vara i 

en minde utsträckning eller till och med obefintlig. Forksningsintervjun vi använde i denna 

undersökning hjälpte oss att få tillräckligt med svar på alla frågeställningar med vårt syfte. Alla de 

intervjuade modersmålspedagogerna visade intresse och viljan till deltagandet i denna 

undersökning. Utifrån det givande resultatet av de besvarade frågeställningarna, anser vi denna 

metod som vi använde det rätta valet till tillvägandet av vår studies undersökning. Det som 

eventuellt också skulle ha varit givande samt skulle kunnat ge en kompleterande bild till vår 

studies undersökning är den kvalitativa metoden observation. Denna skulle  bevittna oss  om 

modersmålspedagogernas svar från intervjun stämde på riktigt eller inte samt att det  skulle vara 

intressant för oss att uppleva hur de arbetar. Forskningsintervjun vi använde oss av i denna studie 

var tillräcklig för oss för att få ett tillfredställande resultat till vårt studies syfte. 
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat förknippades med studiens syfte och dessa frågeställningar. Resultatet 

uppdelades i tre teman som utgick från studiens syfte, organisation, yrkesstatus och samarbete på 

förskolan och grundskolan. Genom användandet och utförandet av den kvalitativa metoden vi 

använde oss av, i intervjun, ansåg vi utifrån modersmålspedagogernas svar hur de upplever sitt 

yrke och arbetet på förskolan och grundskolan i sin vardag. Alla modersmålspedagogerna 

betonade problemet med resandet från den ena skola till den andra inom kommunen. De 

uttryckte sig med irritation, någonting som visades i vårt resultat som en negativ aspekt, angående 

organiseringen av modersmålsstödet/undervisning. Vår åsikt om detta är att den schematiska 

organiseringen på förskolan och grundskolan, då det framgår att resande mellan flera olika skolor, 

leder dessa modersmålspedagoger till ett negativt uttryckande. Resandet mellan flera olika skolor 

för att erbjuda modersmålsstöd/undervisning på förskolan och grundskolan är någonting som 

ingår i själva modersmålsyrket. Det vi kan förstå utifrån denna situation är att 

modersmålspedagogerna kan vara få i den specifika kommunen medan barnen/eleverna kan vara 

flera och utsprida i olika förskolor och skolor. Detta i samband med Skolverkets rapport111 där 

det tas upp att de minskade resurserna i kommunen, leder till en problematik då det finns få 

modersmålspedagoger på skolverksamheterna och en ökning av flerspråkiga barn/elever. 

En annan problematik som modersmålspedagogerna tar upp under intervjun var materialet de 

har brist på, både på förskolan och grundskolan. Många av dem reproducerar sitt material för att 

kunna utföra stödet/undervisningen på rätt sätt. Några av modersmålspedagogerna klagar på 

kommunens ansvar angående detta. Det vi uppmärksammar här är att kommunen bär ansvaret till 

att utdela och ha konstant tillgängliga böcker på kommunens och skolverksamheternas bibliotek.  

Detta med reproduktionen som modersmålspedagogerna konstaterade anser vi som onödigt 

eftersom de förbrukar sin tid samt sin ekonomi. I samma utsträckning betonar detta som 

information av Skolverkets rapport112 då det nämns att modersmålspedagogerna producerar eget 

material vilket är tidskrävande och ansträngande. Cummins113 modell som är en kvalitativ 

aktivitet/undervisning som ger resultat och utvidgar flerspråkiga barns/elevers utveckling, kräver 

användning av konkret undervisningsmaterial. Undervisningsmaterialet bör vara både relevant för 

barnens och elevernas stabila språkutveckling. 

Modersmålspedagogerna betonade vidare vikten med sin yrkesstatus och hur de blev bemötta 

av barnen på förskolan samt övriga pedagogerna på grundskolan. Modersmålstränarna berättade 

att barnen bemötte dem som gäster eftersom de besökte förskolan en gång i veckan, medan 

modersmålslärarna på grundskolan beskrev att de övriga lärarna var ointeresserade av 

modersmålsämnet samt att de tyckte att ämnet var mindre viktigt i jämförelse med de andra 
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skolämnena. Vår uppfattning, angående denna situation modersmålspedagogerna upplever både 

på förskolan och grundskolan, beror på att modersmålspedagogerna kan kategoriseras i resurs 

gruppen. Yrkesstatusen ligger lågt eftersom modersmålspedagogerna inte besöker 

skolverksamheterna så ofta. De andra pedagogerna, enligt Landberg114, bemöter 

modersmålspedagogerna på ett sytvmoderligt sätt och anser dem som icke likvärdiga. Detta leder 

till att både barnen på förskolan och de övriga pedagogerna på grundskolan ser på 

modersmålspedagogerna som någonting extra. Uppfattningen av den låga 

modersmålsyrkesstatusen lyfts fram. Detta händer eftersom anknytningen av det negativa 

samarbetet mellan modersmålstränare och föräldrarna på förskolan samt mellan 

modersmålslärare, föräldrarna och övriga pedagogerna på grundskolan tas upp. Utifrån vårt 

resultat anser vi att detta negativa samarbete kan bero på föräldrarnas kunskaper angående 

modersmålsämnet och dess viktighet men också de övriga pedagogernas bristande kunskap 

angående detta. Några teoretiker, som tidigare har nämts i vår studie, poängterar vikten av 

samarbetet mellan pedagogerna, föräldrarna och barnen/eleverna. Vygotskij115 som är en av 

dessa teoretiker, hävdar att samverkan mellan skolan och hemmet är viktig för främjandet av 

barnens/elevernas lärande och utveckling. Detta nämns också av Ferm116. Han påstår att ett bra 

och givande samarbete kan ha en åtgärdande funktion för barnens och elevernas framgång. Både 

Landberg och Paulin117 i sin tur tar upp vikten av samarbetet mellan modersmålspedagogerna och  

övriga pedagoger för barnens och elevernas inlärning av nya kunskaper. Någonting som 

Skolverkets rapport118 tar upp är att både på förskolan och grundskolan saknas förskolelärare och 

grundskolelärare med kunskaper angående modersmålsämnet och dess viktighet. Samtidigt 

förstår de övriga pedagogerna inte  modersmålets betydelse för barnens/elevernas lärande. Det är 

nödvändigt att både föräldrar och pedagogerna i alla skolverksamheterna har kompetens inom 

modersmålsämnet samt kunskaper angående barnens/elevernas modersmål. 

Enligt oss kan yrkesstsatusen stärkas genom att inplaceras i lärarutbildningen. På det sättet kan 

yrket som modersmålstränare/lärare få en högre status, då den kan bli jämlik med andra 

utbildningar. För att behålla en bra status bör pedagogerna också organisera 

moderslmålsundervisningen utifrån barnen och eleverna och på det sättet möjliggöra samt 

underlätta det praktiska i själva undervisningen. Tillgängliga klassrum, tillgängligt material och 

passande tider bör också gälla för modersmålsämnet precis som för alla andra ämnen i både 

förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten. När det gäller samarbetet mellan 

modersmålspedagogerna, förskolan/grundskolan och hemmet, anser vi att det kan vara bra med 

att föräldrarna får information angående modersmålsämnet så att de får en förståelse kring 
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ämnets betydelse och vikt. Informationen kan exempelvis ges ut av de andra pedagogerna under 

ett föräldrarsamtal, utvecklingssamtal eller i form av papper, det vill säga som ett föräldrarbrev. 

På så sätt kommer föräldrarna att respektera och se på ämnet med andra ögon, dvs. likvärdigt 

med de andra ämnena som tas upp i läroplanen.  
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Konklusion 

Avslutningsvis vill vi hävda att vi har besvarat våra syftets frågeställningar som finns besvarade 

under avsnitten analys, resultat och diskussion. Med denna studie vill vi uppmärksamma 

viktigheten med modersmålsstödet och modersmålsundervisningen samt lyfta upp förbättringar, 

försämringar eller stabiliseringar i nuläget i jämförelse med Skolverkets rapport Flera språk – fler 

möjligheter119. Eftersom vi anser att både de övriga pedagogerna i skolverksamheterna samt 

barnens och eleverns föräldrar har bristande kunskaperna inom modersmålsämnet, vill vi locka 

dem till att förrika deras kunskaper angående väsentligheten av samt det generella inom 

modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Vi tycker att mer information angående 

modersmålet bör ges t.ex. till lärarstudenterna på universitetet för att få kunskaper angående 

nödvändigheten av detta ämne. Skolverkets rapport120 beskriver att de övriga pedagogerna samt 

föräldrarna på grundskolan och förskolan har en negativ inställning till modersmålet på grund av 

sina bristande kunskaper inom ämnet. Vår studie har kommit fram till samma  resultat  med 

Skolverkets rapport. Detta anser vi ger upphov till fortsatt forskning inom samma 

problemområde. Därför tänkte vi att det skulle kunna vara intressant att veta som framtida 

forskningsfrågor, vad de övriga pedagogerna på förskolan och grundskolan tycker om 

modersmålsämnet, samt i vilken utsträckning lärarstudenterna, de framtida lärarna, på 

högskolorna och universitetet informeras angående modersmålsämnet.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som pluggar i lärarprogrammet. En av oss ska bli 

grundskollärare i tidigare år och den andra förskollärare. Vi pluggar i vår alldeles sista termin i vår 

utbildning nu och håller på att skriva vår examensarbetet om modersmålsundervisning och 

modersmålsstöd. Vi är i första hand inte intresserade av barnens språkutveckling utan vill veta 

mer om pedagogers perspektiv på arbetet med modersmålsundervisning. Därför hoppas vi att du 

kan tänka dig att delta i en intervju och dela med dig av dina erfarenheter av arbetet som 

modersmålslärare. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och består av 7 huvudfrågor samt några 

passande uppföljningsfrågor. Vid intervjun kommer vi att använda oss av en bandspelare. Vi 

betonar också att vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna och att ingens namn, namn 

på skola samt område kommer nämnas någonstans i vårt studie. Alla pedagoger vi intervjuar 

kommer att vara anonyma. Samtidigt allt som ska spelas in i banspelaren kommer att raderas efter 

vi har slutfört vår studie. 

 

Kontakta oss gärna om ni har frågor på:  

Anastasia 073XXXXXXX 

Georgios 072XXXXXXX 

 

Tack !!! 

 

Hälsningar 

Anastasia Sarigiannidou & Georgios Sarigiannidis 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Tema Fråga 

 

UPPVÄRMNINGSFRÅGOR 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur länge har du varit modersmålspedagog? 

4. I hur många skolor arbetar du? 

 

ORGANISATION 

5. Vad har du för arbetsuppgifter i 
skolverksamheten? 

6. Är det något som förhindrar dig att utföra 

dina arbetsuppgifter i skolverksamheten? 

 

YRKESSTATUS 

7. Hur upplever du bemötandet mellan dig 

och de övriga pedagogerna och föräldrarna? 

 

SAMARBETE 

8. Hur ser samarbetet ut mellan dig och 

föräldrarna samt de övriga pedagogerna? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide och analys 

 

Tema Fråga Analys 

 
 
 
 

UPPVÄRMNINGSFRÅGOR 

1. Kan du berätta lite om dig 
själv? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur länge har du varit 
modersmålspedagog? 
4. I hur många skolor arbetar 
du? 

 

 
 
 
 

ORGANISATION 

5. Vad har du för 
arbetsuppgifter i 
skolverksamheten? 
6. Är det något som 
förhindrar dig att utföra dina 
arbetsuppgifter i 
skolverksamheten? 

Har någonting förändrats i 
helhet (nuläget) jämfört med 
Skolverkets rapport Flera 
språk fler möjligheter? 
Har det uppstått nya 
problem/synpunkter? 

 
 
 

YRKESSTATUS 

7. Hur upplever du 
bemötandet mellan dig och 
de övriga pedagogerna och 
föräldrarna? 

Har bemötandet förändrats i 
jämförelse med Skolverkets 
rapport? I så fall vid en 
positiv eller negativ 
inriktning? 

 

 

 

 

 

SAMARBETE 

8. Hur ser samarbetet ut 
mellan dig och föräldrarna 
samt de övriga pedagogerna? 

Har det skett någon 
förändrning mellan 
Skolverkets rapport och 
nulägget angående samarbetet 
mellan 
modersmålspedagogerna och 
föräldrarna? 
Har samarbetet med de olika 
parterna påverkat 
modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen 
positivt eller negativt? 

 


