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SAMMANFATTNING  

 
This study is a qualitative didactic study, the combination of a hermeneutic phenomenological 

approach and a qualitative oriented content analysis. The overall aim of the study is the 

contribution of knowledge of the mother tongue in the Swedish school. The more specific 

objectives: on the one hand to examine the intentions of mother tongue education for second 

language students both from the content of the policy document and based on the stories of 

the interviewed mother tongue teachers and on the other hand to look at the different 

framework factors that influence the subject. The main empirical study consists of interviews 

with mother tongue teachers. Study results show that both policy documents and mother 

tongue teachers' intentions of the subject is to strengthen students' native language, to 

contribute to the development of a second language and the development of the other school 

subjects. Moreover, the results indicate that mother tongue proficiency is considered to 

contribute to better understanding of the world outside, different languages and cultures, 

influence students’ identity and self-confidence in a positive way. The study results indicate a 

number of frame factors (heterogeneous student groups, teacher competence & curriculum, 

limited teaching time and schedule, attitudes, approaches & cooperation, lack of / inadequate 

educational facilities and teaching materials) that enable or limit the possibilities for mother 

tongue education in the Swedish school.  Based on the analysis and the conclusion it becomes 

obvious that the mother tongue education is downgraded in the school context. 

 

Nyckelord: modersmålsundervisning, ämnesdidaktik, ramfaktor, flerspråkighet, 

andraspråksinlärning 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 

När jag lärde mig läsa och skriva på modersmålet blev det samtidigt lättare att förstå 

svenska. Jag tänker nu på språkets uppbyggnad och jämför hela tiden modersmålet med 

svenska (Naime i Mörnerud, 2010:41 i Franker, 2013:777). 

 

Lärare i dagens mångkulturella skola möter elever med annat modersmål i sin undervisning. 

För skolans del innebär förhållandet med en elevgrupp en utmaning som präglas av en 

mångfald av språkliga och kulturella bakgrunder vilket gör det betydelsefullt att kunna 

erbjuda likvärdiga möjligheter i utbildning (Skolverket, 2008).  

Enligt Språklagen (SFS nr:2009:600, 14§) ska var och en som är bosatt i Sverige, tillhör 

en nationell minoritet och/eller har ett annat modersmål, ges möjlighet att utveckla samt 

använda sitt modersmål. Dessutom understryker språklagen (SFS nr:2009:600, 2 §) att 

språkliga mångfalden i Sverige ska värnas.  

I kursplanen i modersmålsundervisningen för grundskolan (Skolverket, 2011b) står: 

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

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande 

inom olika områden (s.1). 

 

Skollagen (2010:800, 3 kap, 3§) fastslår: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling. 

 

Kursplanen i modersmål (Skolverket, 2011b) lyfter också fram flera viktiga punkter som 

modersmålsundervisningen ska sträva efter. Här understryks att undervisningen ska hjälpa 

eleverna att utveckla sin förmåga att bl.a. formulera sig samt samtala i tal och skrift, använda 

sitt modersmål som ett medel för sitt lärande och sin språkutveckling. Eleverna ska dessutom 

kunna anpassa sitt språk efter olika syften och i olika kontexter, få stöd i att urskilja språkliga 

strukturer, läsa samt analysera olika slags texter, reflektera över kulturella händelser och 

traditioner samt samhällsfrågor där modersmålet talas i relation till jämförelser med svenska 

förhållanden. 
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Skolverket (2011a) understryker vikten av goda kunskaper i modersmålet och menar att 

eleverna genom ett utvecklat modersmål också får utveckla sina kunskaper både i skolämnen 

och utanför skolan. Här menas också att ett rikt och varierat modersmål har stor betydelse för 

elevernas kunskaper och färdigheter i att reflektera över, förstå, värdera samt ta ställning till 

företeelser i omvärlden. Dessutom nämns modersmålet vara en viktig tillgång vid 

internationella kontakter. 

Enligt Skolverket (2008) är kravet för att vara berättigad till modersmålsundervisning i 

skolan att eleven använder modersmålet dagligen samt har grundläggande kunskaper i 

modersmålet. Enligt bestämmelserna behöver de enskilda kommunerna inte tillgodose kravet 

på modersmålsundervisningen om det inte finns en lämplig lärare och/eller minst fem elever 

som bor i samma kommun och har ett visst modersmål.1 Andel elever med annat modersmål 

än svenska varierar mellan skolor. Vissa skolor kan ha enstaka elever medan andra skolor har 

en dominerande andel elever med annat modersmål (ibid. s.5).  

Modersmålsundervisning har stor betydelse för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling2. Trots detta finns det fortfarande stora brister vad gäller anordning av 

modersmålsundervisning. Problematiken visar sig oftast i form av praktiska svårigheter där 

även behovet av kompetenta modersmålslärare nämns (Hyltenstam & Lindberg 2013; 

Skolverket, 2008). Trots att hemspråksreformen3 trädde i kraft för mer än 35 år sedan har 

betydelsen av flerspråkighet och flerkulturell identitet inte blivit allmänt accepterad. En vanlig 

uppfattning som fortfarande finns i samhället är att barnen/eleverna har större nytta av att lära 

sig svenska än att ägna sin tid åt att bevara och utveckla sitt modersmål. Attityden leder i sin 

tur till att många lärare och skolledare som arbetar med modersmålsstöd/undervisning ofta får 

förklara och försvara sin verksamhet (Skolverket, 2003). 

 

1.1.1 Modersmålsundervisning - historisk bakgrund  

I Sverige har termen hemspråk använts länge med syfte på att ange det språk som användes i 

hemmet där man talade ett annat språk än svenska (Håkansson, 2003:22). Det var under 1960-

talet när andraspråkselever för första gången fick möjlighet till undervisning i och på sitt 

hemspråk4 inom den svenska skolan. Under 1966 började kommunerna få statsbidrag till 

                                                           
1 Det påpekas dock undantag gällande modersmålsundervisning för de nationella minoritetsspråken 
(Skolverket, 2008:13). 
2 Se avsnitt 2 Tidigare forskning. 
3 Se mer om begreppet hemspråk och hemspråksreform under följande avsnitt 2.7 Modersmålsundervisning – 
historisk bakgrund. 
4 Det kallas nu modersmål. 
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stödundervisning för utländska och statslösa elever samt för svenska barn som gått i utländska 

skolor. Stödundervisningen omfattade undervisning i ämnet svenska som främmande språk 

som senare fick benämning svenska som andraspråk och studiehandledning på elevens 

hemspråk. Det var år 1968 som samtliga invandrarelever fick möjlighet att få 

hemspråksundervisning (Hyltenstam & Tuomela, 1996:44). ”Hemspråksreformen” trädde i 

kraft år 1977. Detta i sin tur medförde en reglerad hemspråksundervisning som innebar att 

kommunerna blev skyldiga att anordna hemspråksundervisning för alla barn som hade ett 

annat språk än svenska (Håkansson, 2003:76). Enligt hemspråksreformen fick kommunerna 

anordna hemspråksundervisningen på olika sätt där de kunde ta hänsyn till lokala 

förhållanden vilket innebar att varje enskild kommun skulle lägga upp undervisningen i 

samarbete med de lokala invandrarorganisationerna, eleverna själva och föräldrarna och att de 

skulle kunna anordna det utifrån elevernas behov. Undervisningen kunde ske enligt tre 

modeller, 1) svensk klass (Invandrarelever får undervisning på svenska, men de deltar i 

hemspråksundervisning om de så önskar eller om skolan bedömer att det är nödvändigt), 2) 

hemspråksklass och 3) sammansatt klass (I både hemspråksklass och sammansatt klass 

används tvåspråkig undervisning, dvs. undervisning ges på både elevernas hemspråk och 

svenska.). Under invandrarelevers första tid i den svenska skolan kunde förberedelseklass 

väljas (Här undervisas elever med olika modersmål innan de slussas i svenska klasser) 

(Hyltenstam & Tuomela, 1996:47–49). År 1991 kom en regel om att det ska vara minst fem 

elever med samma modersmål från samma kommun för att undervisningen ska ges. År 1997 

byttes beteckningen hemspråk mot modersmål vilket även gjorde att hemspråksundervisning 

började kallas modersmålsundervisning eftersom man ansåg att ”hemspråk” gav associationer 

till ett språk som enbart används i hemmet och inte passar som ett namn på ett ämne som 

undervisas i skolan5 (Håkansson, 2003:76). Det var i Lgr 80 när hemspråk för första gången 

uppträdde som ett eget ämne i läroplanssammanhang. Läroplanen tog upp syftet med 

hemspråksundervisningen där det påpekades ämnes vikt för bl.a. barnets språkliga och 

intellektuella utveckling, för kulturell samhörighet med föräldrar/vårdnadshavare, för att 

känna sig hemma i två kulturer (Hyltenstam, 1996:49–50).  

I samband med hemspråksreformen inrättades tjänster för hemspråkslärare (Hyltenstam & 

Tuomela, 1996). Från 1960 fram till 1988 satsade regeringen på utbildning av 

hemspråkslärare på grundskolenivå. En hel del problem upptäcktes vid satsningarna. Dessa 

var bl.a. att lärarna hade bristande kunskaper i svenska som var undervisningsspråk och att det 

                                                           
5 Modersmålsämnet har alltid varit ett frivilligt ämne (Tuomela, 2001:18). 
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fanns svårigheter att undervisa studerande med olika hemspråk i en grupp. Ett nytt försök att 

lösa problemen gjordes genom olika organisatoriska förändringar samt stödåtgärder under 

1992/93 men det visade sig att brist på kompetenta sökanden kvarstod. Stockholm, Göteborg 

och Malmö har sedan haft enstaka kurser för modersmålslärare. I praktiken utbildas inga 

modersmålslärare längre (Skolverket, 1996).  

Den ideologin som hemspråksreformen syftade efter genomfördes inte på motsvarande 

sätt. Anledningen till att hemspåksreformens ideologi inte blev accepterad av skolpersonalen 

kunde enligt Municio (1987a) vara p.g.a. av att de inte fått kännedom om 

hemspråksreformens pedagogiska idéer på ett sätt som skulle säkerställa att alla kände till 

dem.  

Denna studie undersöker intentioner med ämnet modersmål i den svenska skolan och 

vilka olika ramfaktorer som påverkar modersmålsundervisningens innehåll och organisering. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om ämnet modersmål i den svenska 

skolan. De mer specifika syftena är å ena sidan att undersöka intentioner med 

modersmålsundervisningen både utifrån innehåll i statliga dokument samt utifrån berättelser 

av intervjuade modersmålslärare och å andra sidan att se på vilka olika ramfaktorer som 

påverkar modersmålsundervisningens innehåll och organisering. Den huvudsakliga empirin i 

studien utgörs av intervjuer med verksamma modersmålslärare. Nedanstående 

forskningsfrågor utgör ett stöd för uppsatsens syfte: 

1. Vilka intentioner med ämnet modersmål anges i statliga dokument? 

2. Vilka intentioner med ämnet modersmål anger de intervjuade modersmålslärarna?  

3. Vilka olika ramfaktorer som påverkar modersmålsundervisningen går att urskilja från de 

intervjuade modersmålslärares upplevelser? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av sju avsnitt. I det inledande avsnittet behandlas Bakgrund, Syfte och 

frågeställningar samt Disposition. I det följande avsnittet, avsnitt två, presenteras Tidigare 

forskning med en kort översikt över vetenskapliga perspektiv kring 

modersmålsundervisningens roll i andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. I avsnitt 

tre, Teoretisk utgångspunkt, presenteras den teoretiska ansatsen som har varit utgångspunkt 
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för datainsamling i studien. I avsnitt fyra redovisas val och tillämpning av Metod. Därefter 

följer avsnitt fem som uppvisar studiens Resultat där studiens empiri sammanställs under 

separata rubriker som är hämtade ur intervjuguiden. Uppsatsens nästa avsnitt, avsnitt sex, 

behandlar Diskussion som omfattar Metodreflektion, Resultatdiskussion samt förslag på 

Framtida forskning. Uppsatsens avslutande avsnitt är Konklusion där slutsatser från studien 

presenteras.   
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2. Tidigare forskning 
 
Syftet med följande ämnesteoretiska genomgång är att utveckla en förståelse för uppsatsens 

kunskapsobjekt.  

 

2.1 Andraspråksinlärning och modersmål 

Som infödda talare kan vi lättare identifiera en andraspråkstalare i vårt modersmål – 

åtminstone då denne börjat sin språkinlärning i vuxen ålder. Utifrån specifika drag i uttalet går 

det även ofta att identifiera en andraspråkstalares modersmål. Dessutom kan vi känna igen ett 

antal grammatiska avvikelser som andraspråkstalare, oavsett modersmål, brukar ha. Forskning 

om andraspråksinlärning behandlar frågor som hur inlärarspråket är strukturerat, hur det 

utvecklas samt varierar, vilka sociala, psykologiska och biologiska faktorer som är 

involverade vid inlärningen. Det brukar göras en distinktion mellan förstaspråk och 

andraspråk där med förstaspråk brukar avses de språk som en individ lärt sig först genom 

föräldrar eller andra vårdnadshavare medan ett andraspråk brukar definieras som ett språk 

som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat etableras (Abrahamsson, 2009).  

Med modersmål avses detsamma som förstaspråk, eller de språk som lärs in allra först. 

Det behöver inte bokstavligen vara moderns språk utan barnet kan lära sig ett språk av sin far 

eller av någon annan i familjen. Inlärningen här sker på en informell nivå och i ett 

familjesammanhang. Ibland sker inlärningen i en miljö där barnet växer upp med två eller 

flera modersmål där exempelvis mor och far konsekvent talar var sitt språk med barnet 

(Börestam & Huss, 2001; Håkansson, 2003). 

Skutnabb-Kangas (1981) har definierat begreppet modersmål utifrån fyra kriterier 

baserade på ursprung, behärskning, funktion och attityd. Enligt ursprungskriteriet är 

modersmålet det språk som lärs in först; kompetenskriteriet definierar modersmålet som ett 

språk som man behärskar bäst; enligt funktionskriteriet är modersmålet det språk som används 

mest och det fjärde kriteriet, attitydskriteriet bygger på att modersmålet är det språk som man 

identifierar sig med. 

 

2.2 Varför modersmålsundervisning? 

Undervisningsspråket i den svenska skolan är oftast svenska vilket gör att elever med ett 

annat modersmål än svenska ska inhämta nya kunskaper i olika ämnen på ett språk som de 

inte behärskar tillräckligt. Med syftet på att göra det möjligt för dessa elever att följa 
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ämnesundervisningen bör skolan anordna modersmålsstöd i form av studiehandledning6 och 

modersmålsundervisning. Det stödet är nödvändigt till dess att andraspråket blivit minst lika 

stark som elevens modersmål. Elever får ett stort stöd av att få möjlighet att påbörja sin 

skolgång på sitt modersmål då de får börja läsa, skriva och inhämta kunskaper på det språk 

som de behärskar bäst. En avstannad modersmålsundervisning utgör fara för den kognitiva 

utvecklingen. Genom modersmålsstödet säkras elevernas kunskapsutveckling (Elmeroth, 

2008), elever känner sig tryggare och trivs mycket bättre i skolan, de blir bättre på svenska 

och på sitt modersmål jämfört med andra invandrarelever som inte får det stödet (Hyltenstam 

& Tuomela, 1996). Det är av vikt att barnet med ett annat förstaspråk än majoritetsspråket ges 

möjlighet till fortsatt kognitiv utveckling på sitt starkaste språk, på det språk som de behärskar 

bäst. Samtidigt är det lika viktigt att barnet så snart som möjligt ska utveckla sitt andraspråk, 

dvs. majoritetsspråket för att det språket ska kunna fungera för kognitiv utveckling samt 

kunskapsinhämtning i framtida studier (Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson, 2001). De 

elever som deltar i modersmålsundervisning blir mycket bättre på att läsa på både sitt 

modersmål och också på svenska (Fredriksson & Taube, 2001).  

Modersmålsundervisning kan bedrivas med syften som stöd för utvecklingen i 

modersmålet, som stöd för inlärning av andraspråket, som stöd för utveckling av (etnisk) 

identitet, som stöd för kunskapsinhämtande och som stöd för uppfostran (Hyltenstam & 

Tuomela, 1996). Enligt Skolverket (2003) erbjuds undervisning i modersmål utifrån tre olika 

aspekter som tar upp modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen, modersmålet som ett 

av de flerspråkiga elevernas språk och modersmålet som ett verktyg för utveckling och 

lärande.  

Bland de viktigaste faktorerna för studieframgång påpekas inlärarens (såväl första- som 

andraspråksinlärare) tillgång till ett stort och varierat ordförråd vilket i sin tur kan möjliggöra 

för inläraren att förstå det som sägs och skrivs i olika sammanhang och att kunna ge uttryck 

för sina kunskaper och erfarenheter. Att kunna behärska både ämnesrelaterade facktermer och 

också ämnesneutrala akademiska ord samt vardagliga ord är avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling och studieframgång, menar Enström (2013). I detta sammanhang påpekar 

forskaren vikten av modersmålsstöd som eleverna behöver få för att kunna relatera till samt 

jämföra med koppling till ordförråd som de har på sitt modersmål (Ibid.). Genom 

modersmålsstöd kan eleverna få hjälp med att relatera de nya orden till ord och begrepp som 

de har på sitt modersmål vilket i sin tur kan bidra till snabbare och lättare inlärning (Bunar, 

                                                           
6 Se mer om studiehandledning i avsnitt 2.8 Studiehandledning på modersmål 
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2010; Parszyk, 1999; Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson, 2001; Hyltenstam & Tuomela, 

1996). Det kan visa sig att andraspråkselever som inte behärskar svenska i tillräckligt hög 

grad kan tro sig förstå skoltexten då de känner igen alla ord men de kan ha svårt att tolka 

sammanhang vilket kan göra det svårt för dem att klara uppgifter eller prov om de inte får 

stöd med kontextuell förklaring som de kan få genom modersmålsstöd (Parszyk, 1999). 

Dessutom tar det flera år innan ett barns andraspråk fungerar lika effektivt för 

kunskapsinhämtande som ett förstaspråk (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Det finns många 

fördelar med andraspråkselevernas tillgång till modersmålslärare. En andraspråkselev 

beskriver det på följande sätt: 

Det är mycket bra därför att hon löser problemen. Hon vet vilka saker jag inte förstår. 

Hon kan översätta direkt till exempel att kitab heter bok på svenska, punkt slut, man 

fattar på en gång och svarar bara OK. Om hon inte översätter det till mig på 

modersmålet kommer jag att säga: bok, bok, bok men jag vet inte vad det är eller 

betyder. (…) Det liknar när vi läser Koranen. Vi förstår inte innehållet förrän vi har fått 

förklaring på vårt eget språk. (Saad intervjuad på modersmålet i Mörnerud, 2010:40 i 

Franker, 2013:802).  

 

 

2.3 Modersmålsundervisning i praktiken 

Organisation av modersmålsundervisning omfattas av ett antal implementeringsproblem som 

t.ex. begränsad undervisningstid per vecka som eleverna erbjuds, olämplig schemaläggning 

vilket innebär att lektioner erbjuds på sen eftermiddagstid, heterogena elevgrupper där elever i 

olika åldrar samt olika förkunskaper undervisas (Tuomela, 2001). 

Det anses vara av stor betydelse att modersmålslärarna anställs lokalt och att 

modersmålsundervisningen tas in i det ordinarie schemat, dvs. ämnesutveckling på 

modersmålet sätts i fokus. Detta innebär också att alla lärare som är inblandade i en elevs 

utveckling och framgång får möjlighet till ett samarbete för att ge eleven det bästa stödet 

(Axelsson, 2004). 

Det har varit en hel del diskussion kring intentioner och genomförande av 

modersmålsundervisningen i skolan. Oftast har det handlat om organisatoriska problem såsom 

färre undervisningstimmar per elev pga. ekonomiska resurser, heterogena elevgrupper där 

elever i olika åldrar eller olika kunskapsnivå i modersmålet kan hamna i samma grupp, 

olämpliga läromedel, olämpliga undervisningslokaler, olämplig schemaläggning, lärarnas 

orimliga arbetssituation, negativa attityder till ämnet i samhället, osv. (Håkansson, 2003; 

Hyltenstam & Tuomela, 1996; Garefalakis, 1994; Municio, 1987a; Municio, 1987b; Enström, 

1987).  
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Det är ovanligt att modersmålsundervisning följs upp eller utvärderas på central nivå. 

Modersmålslärarna har oftast svårt att delta i arbetslagens planeringar och utvärderingar 

eftersom de har ett litet tjänsteunderlag och att de undervisar på eftermiddagstid vilket gör att 

de saknar möjligheten att samarbeta med övriga ämneslärare. En annan problematik är också 

att en stor andel av modersmålslärarna saknar pedagogisk utbildning (Elmeroth, 2008).  

Tyvärr förekommer strukturell diskriminering av modersmålsundervisning och 

modersmålslärarna. Ämnets status nedvärderas på olika sätt (Blackledge & Creese, 2010; 

Blackledge, 2012; Jonsson, 2012; Creese, Blackledge & Takhi, 2014). Modersmålslärarna får 

inga möjligheter till kompetensutveckling, det är inte så ofta att de får möjlighet till att delta 

på personalmöten eller samarbeta på något sätt med övriga lärare (Jonsson Lilja, 1999). 

Ämnets låga status visar sig också genom bristande antal behöriga lärare som undervisar i 

ämnet, en oklar organisation osv. Det handlar om makt och status där den monokulturella 

normen styr över ämnen som är avsedda för minoritetselever som anses vara mindre viktiga i 

samhället (Elmeroth, 2008). Trots modersmålsundervisning har existerat i många år saknar en 

hel del övriga ämneslärare (som undervisar andraspråkselever) fortfarande kunskap om 

ämnets betydelse för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Elmeroth, 2008). 

 

2.4 Innehåll i modersmålsundervisning 

Det finns tyvärr inte så många studier som redogör för innehåll i modersmålsundervisning. I 

de få gjorda studierna menas att innehållet i undervisningen kan variera beroende av 

elevgrupp eller lektion. I stort kan innehållet delas in i språkundervisning med inslag av 

hemlandets historia och geografi, information med aktiviteter kring kultur från hemlandet, 

spel och lekar, målning, teckning och andra aktiviteter (Municio, 1987b; Garefalakis, 1994). 

 

2.5 Missuppfattningar om modersmålsundervisning 

Även om det finns ett antal forskningsresultat som visar på nyttan av 

modersmålsundervisningen, finns det också missuppfattningar gällande ämnet. Framförallt 

handlar det om uppfattningen kring modersmålets negativa inverkan på det nya språket och att 

undervisning i modersmålet tar både tid och plats. En hel del andraspråksforskare har med 

hjälp av sina studier bevisat motsatsen där det framkommit att stöd i modersmål ger en stor 

nytta. Modersmålet bidrar också till att kunskaper i andraspråket samt övriga skolkunskaper 

utvecklas. Forskarna påpekar vikten av att eleverna får möjlighet till modersmålsundervisning 

för att nå upp till målen i skolans olika ämnen (Flyman Matsson & Håkansson, 2010).  
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Barns attityder till sitt förstaspråk och därmed till sin kultur och sitt ursprung påverkas av 

vilken status detta språk tilldelas i samhället samt i skolan (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

Lärarens positiva inställning till barnets förstaspråk och kultur betyder mycket för barnets 

identitet och självkänsla (Cummins 2001). Olika fördomar och diskriminering som kan 

förekomma i samhället brukar påverka andraspråkselevers lärande, språk- och 

identitetsutveckling såsom sociala mönster som i sin tur för med sig underordnad status samt 

assimileringstendenser (Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson, 2001; Hyltenstam & 

Tuomela, 1996).  

Cerú (1993) lyfter upp problematiken och framför sin kritik när hon menar att en 

missuppfattning exempelvis kan handla om att det tycks att ”invandrarelevers bristande 

framgång i andraspråksinlärningen hänger samman med att de får undervisning i sitt 

förstaspråk” (Ibid. s. 11). Hon påpekar att undervisning i modersmålet tvärtom leder till att 

andraspråkelever med hjälp av god behärskning av sitt förstaspråk lär sig andraspråket lättare 

och snabbare. Vidare anser forskaren att det skulle betyda mycket för andraspråkselever om 

de i den dagliga miljön fick möjligheten att få mer stimulans både i modersmålet och i 

svenskan. 

Kästen & Oterrup (2014) kritiserar den existerande uppfattningen om att 

modersmålsinlärning hindrar eller fördröjer inlärning av svenska. Författarna menar också att 

skolans satsning både på svenskan och elevens modersmål är betydelsefull om man vill att 

eleverna ska utvecklas allsidigt och uppnå målen. Dessutom är det viktigt, enligt dem, att 

klass-/ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare får möjlighet att 

samarbeta för att tillsammans kunna planera dessa elevers undervisning och vidare språk- och 

kunskapsutveckling. Därmed är det av stor betydelse att skolledningen förstår och ger tid och 

resurser för detta gemensamma arbete (Ibid.).  

Fredriksson (2002), som har gjort en studie där han undersökt ett antal andraspråkselevers 

läsförmåga, individuella variabler, familj- och skolrelaterade variabler samt läsvanor, är 

kritisk till olika debatter där modersmålsundervisning anses vara ett hinder för 

andraspråkselevers inlärning av svenska. Han påpekar sin studie som visar på motsatsen där 

de andraspråkselever som fått hjälp med modersmålsstöd har blivit mycket skickliga på 

två/flera språk. Enligt Benckert (2000) får man positiva effekter om barnet får behålla och 

utveckla sitt modersmål. Hon menar också att man med modersmålslärarens hjälp kan skaffa 

sig mer kunskap om likheter och skillnader mellan barnets förstaspråk och svenska. Benckert 

(2000) menar också att de attityder som vi visar till barn med ett annat modersmål än svenska 
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även kan påverka barnens vilja att lära sig det nya språket och vilja behålla sitt modersmål. 

Hon påpekar vikten av att barnet känner att båda språken är lika viktiga.   

 

2.6 Modersmål och tvåspråkighet/tvåspråkig undervisning 

Tvåspråkighet sätts upp som modersmålsundervisningens främsta mål då undervisningen 

bidrar till elevernas intellektuella, emotionella samt språkliga utveckling. Tvåspråkighet ska 

bl.a. leda till att eleverna kan känna sig hemma i två olika kulturer samt känna samhörighet 

med föräldrarnas kulturella bakgrund (Enström, 1987). 

När barnen under sin skolgång lär sig både modersmål och svenska kallas det balanserad 

tvåspråkighet. Med mindre svenskundervisning i början och ”en avsevärd portion stabil 

modersmålsundervisning” (Lainio, 1999:184 i Hyltenstam, 1999) leder till utveckling av även 

svenskan. Det ger även barnen möjlighet att hinna lära sig nya begrepp så att de senare kan 

förstå och använda dem på båda språken (Ibid.). Det anses att andraspråkselever gör stora 

framsteg både i inlärning av sitt andraspråk samt i andra skolämnen om de får stöd genom 

tvåspråkig undervisning där elevernas modersmål kommer till stor nytta. Ju mer barnen får 

möjlighet att utveckla tankar och kunskaper genom sitt modersmål desto bättre klarar de sig 

på andraspråket (Thomas & Collier, 1997; Thomas & Collier, 2002; Cummins, 2001).  

Även om det inte alltid är möjligt att anordna tvåspråkig undervisning är det av vikt att 

läraren visar respekt för elevens språk och kultur i det dagliga skolarbetet eftersom elevernas 

självkänsla och identitet blir starkare om deras förstaspråk inkluderas i skolarbetet. Detta kan 

visa sig i olika former såsom att eleverna kan uppmuntras att skapa olika texter på sitt 

förstaspråk. Förstaspråket kan också användas i olika andra aktiviteter som att i par eller i 

grupp använda förstaspråket för att översätta berättelser från första språket till andraspråket så 

att alla kamrater kan förstå. Dessutom kan elever med samma första språk men som är på 

olika andraspråksnivå paras ihop för att samarbeta och stödja varandra (Cummins, 2001).  

 

2.7 Studiehandledning på modersmål 

Studiehandledning på modersmål har funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan 

sedan 1997. Granskning av utbildning gjord av Skolinspektionen visar på allvarliga brister 

som gäller bl.a. kompetensen kring studiehandledning. I Skolverkets stödmaterial för 

Studiehandledning på modersmål tydliggörs studiehandledarens roll. Här menas att det finns 

skillnad mellan att vara studiehandledare och att vara modersmålslärare. Det tydliggörs av att 

en modersmålslärare utgår från kursplanen eller ämnesplanen för ämnet modersmål medan en 
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studiehandledare utgår från kursplanerna samt ämnesplanerna i olika skolämnen. Förutom 

ämnesundervisning på modersmålet rymmer studiehandledning flera aspekter såsom språklig 

medvetenhet kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska och också 

kulturella faktorer i ämnesundervisningen. En annan uppgift som en studiehandledare har är 

att kunna avgöra i vilken omfattning modersmålet ska användas i handledningen och på vilket 

sätt ämnessvenskan ska bearbetas. Regleringen anger inga krav på studiehandledarens 

kompetens eller utbildning, men det är viktigt att studiehandledaren behärskar det språk som 

eleven får studiehandledning på. Det är även viktigt att studiehandledaren har kännedom om 

det skolsystem som eleven har gått i och ha medvetenhet om genomförande av 

undervisningen i ämnet för att kunna göra jämförelser med ämnesundervisningen i Sverige. 

Studiehandledaren måste också ha didaktisk medvetenhet och kunna olika pedagogiska 

arbetsmetoder för att kunna veta vad eleven behöver och vilka arbetsmetoder som kan hjälpa 

eleven på bästa sätt. Dessutom behöver studiehandledaren ha god kännedom om det svenska 

utbildningssystemet och vara välinsatt i de aktuella styrdokumenten såsom läroplan, 

ämnesplaner samt kursplaner. Det är bra om studiehandledare har kunskaper i ämnesområdet 

motsvarande gymnasienivå för att kunna studiehandleda elever i olika skolämnen. 

Kompetensmässigt kan studiehandledarfunktionen delas in i tre ämnesblock: matematik och 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen samt praktisk-estetiska ämnen. Att 

organisera för studiehandledning på modersmål är inte ett lätt uppdrag. Oftast är det 

modersmålslärare som får uppdrag som studiehandledare. I de skolor som har kommit långt i 

sitt arbete med organisation och genomförande av studiehandledning på modersmålet har 

rektorn och ämneslärarna tagit ansvar och engagerat sig i frågan om studiehandledning. Det 

har visat sig att det i dessa skolor finns kompetens gällande flerspråkighet. Dessutom har det 

visat sig att personalen här har gott samarbete och att de gör det med utgångspunkt i elevens 

behov (Skolverket, 2013). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Under detta avsnitt redovisas den teoretiska utgångspunkten som studiens empiri bygger på. 

 

3.1 Hermeneutisk och fenomenologisk ansats 

Den teoretiska utgångspunkten i studien utgörs av både ett fenomenologiskt och ett 

hermeneutiskt perspektiv. Båda perspektiven är viktiga filosofiska referensramar i förhållande 

till kvalitativ undersökning. Det fenomenologiska perspektivet användes som en teori för 

intervjustudien medan med hjälp av det hermeneutiska perspektivet fokuserades på 

innehållsanalys i statliga dokument.  

Begreppet fenomen har sitt ursprung i grekiska och innebär läran om fenomen som visar 

sig för medvetandet och hur de tolkas. Den fenomenologiska ansatsen syftar till att beskriva 

och förklara det som framträder, och på vilket sätt det sker. Fenomenologin syftar till att 

beskriva människors upplevelser av fenomen. Det syftar till att fokusera på hur fenomenen i 

omvärlden uppfattas av människor. Inom fenomenologin har det formats tre olika skolor för 

analys: den beskrivande, den tolkande och den tredje som använder en blandning av dessa 

metoder (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). Det fenomenologiska perspektivet 

handlar om fokusering på medvetandet, öppenhet för intervjupersonens erfarenhet, 

prioritering av exakta beskrivningar, strävan efter sökande efter existerande väsentliga 

innebörder i beskrivningarna (Kvale & Brinkmann, 2014).  Mer exakt är fenomenologi i 

kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriva världen utifrån aktörernas egna upplevelser och 

uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Den fenomenologiska filosofins betydelse 

utvecklades i ett antal studier vid Duquesne University där Kaam (1959 i Kvale & 

Brinkmann, 2014) var först ut med sin studie av ”upplevelsen av att verkligen bli förstådd” 

vilket sedan användes, systematiserades och teoretiserades ytterligare av den 

fenomenologiske psykologen Giorgi och hans kollegor (Giorgi, 1970, Giorgi & Giorgi, 2003, 

Fischer & Wertz, 1979 i Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt som fenomenologerna 

utvecklade sin metod under 1900-talet angrep andra filosofer vad de ansåg som ”myten om 

det givna” och menade att inget är absolut givet och att varje förståelse utgår från ett 

perspektiv och bygger på tolkning (Sellars, 1956 i Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det hermeneutiska perspektivet är viktigt då det handlar om att förstå den komplexitet 

som utgörs av människans handlingar genom att se på text där man lägger tonvikten på 

uttolkarens förkunskap om en texts innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014). Tolkningen av data 
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görs med fokus att förstå olika tankar, att få en förståelse för djupare meningar samt att 

placera texten i sitt historiska sammanhang (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). 

Den klassiska hermeneutikens ämne bestod av religiösa, juridiska och litterära texter, dock 

har själva begreppet ”text” sedan vuxits till att avse även diskurser och handlingar. Enligt 

hermeneutiken ansågs människan vara en självtolkande, historisk varelse som hämtar sina 

förståelsereformer i traditionen och i historien (Gadamer, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kunskap om andras handlingar och tolkningar och vad deras handlingar och yttranden betyder 

beror alltid ”på en viss bakgrund eller kontext av andra meningar, föreställningar, värden, 

praktiker och så vidare” (Schwandt, 2000:201 i Kvale & Brinkmann, 2014:74). Den moderna 

hermeneutiken framställdes med utgångspunkt i den existensfilosofiska inriktningen av 

fenomenologin. Gadamer, Heidegger & Ricoeur anses vara företrädare i den hermeneutiska 

fenomenologin där idén går ut på att det inte är tillräckligt att betrakta och beskriva de 

undersökta händelserna utan betraktandet av saker har snarare förståelsens struktur och 

därmed den hermeneutiska cirkelns struktur. Insikten bidrog senare till uppfattningen att 

fenomenologin måste vara hermeneutisk (Bengtsson, 2005). Den hermeneutisk 

fenomenologiska analysmetoden består av en kombination av fenomenologisk filosofi med 

strukturalism och hermeneutik genom att betrakta allt som förekommer i en text med syfte att 

förstå den djupare meningen av det som har förmedlats. Syftet är att skapa förståelse om den 

djupare strukturen, den underliggande meningen samt den process som leder fram till att 

skapa insikt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). En hermeneutiskt 

fenomenologisk ansats valdes utifrån syftet med denna studie där avsikten var att förstå och 

beskriva modersmålslärares upplevelser, uppfattningar och tankar utifrån deras erfarenheter.  

Då innehållsanalys bygger på texttolkning var det hermeneutiska perspektivet användbart 

vid undersökning av innehållet i statliga dokument. Hermeneutik betyder tolkningskonst som 

går ut på att läsa och förstå, tolka samt förmedla och används vid analys av texter där 

forskaren försöker nå en fördjupad förståelse genom att ställa frågor som vad, hur och varför. 

Utifrån detta blir det centralt för forskarens hermeneutiska förståelse att tolka en specificerbar 

mening i en text (Gadamer, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014, Bryman, 2011). Det centrala i 

den hermeneutiska principen är att förståelse av något alltid baseras på den förförståelse som 

forskaren har med sig i bagaget (Gadamer, 1997). Huvudbegrepp i hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln (spiralen) som innebär att meningen i en del enbart kan förstås om den 

sätts i samband med helheten (Gadamer, 1997). Perspektivet användes i innehållsanalys som 

även brukar kallas textanalys och går ut på att analysera texter genom att söka bakomliggande 

teman i det undersökta materialet.  
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Innehållsanalysens huvudsakliga tillämpning rör en undersökning av tryckta texter och 

källor (Bryman, 2011). Bryman (2011:505–506) refererar till Altheide (2004) som definierat 

de steg som är aktuella vid genomförande av kvalitativ innehållsanalys: forskaren börjar med 

att formulera en forskningsfråga; sedan gör han/hon sig bekant med kontexten i dokumenten; 

därefter gör forskaren sig bekant med ett mindre antal dokument; sedan skapar han/hon några 

kategorier som kan styra insamlingen av data och utformar ett schema för datainsamlingen i 

termer av de formulerade kategorierna; efter det provar forskaren schemat genom att tillämpa 

det vid insamling av data från ett antal dokument; till slut reviderar schemat och väljer ut 

ytterligare fall för att göra schemat bättre. En innehållsanalys kan göras på olika sätt. 

Analysen kan genomföras i form av att 1) läsa igenom texten som ska analyseras ett flertal 

gånger i syftet att bekanta sig med materialet; 2) ta reda på vad texten handlar om genom att 

koda materialet; 3) Komprimera koderna till kategorier; 4) Se över om kategorierna kan 

sammanfattas i ett eller flera teman. Vid skapande av kategorier och teman söker forskaren 

mönster. Mönster kan vara likheter, skillnader, motsatser och hierarkiska nivåer; 5) och till 

sist tolkas och diskuteras resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). 

 

3.2 Ramfaktorteorin 

Med syftet att undersöka olika faktorer som kan påverka modersmålsundervisningen valdes 

ramfaktorteorin som ett verktyg. Ramfaktorteorin är ett tankeverktyg som beskriver en rad 

olika forskningsansatser om hur en pedagogisk organisation och ett antal olika faktorer som 

utanför lärarens kontroll kan begränsa och möjliggöra olika undervisningsprocesser (Dahllöf, 

1967; Lundgren, 1999; Lundgren, 1972; Lundgren, 1994). Teorin sammankopplas med 

Dahllöf (1967) som var den förste att formulera den och som redovisade bl.a. hur elevresultat 

på prov kan variera beroende på elevsammansättning i olika undervisningsgrupper. Hans 

tankemodell som kallas ”ramfaktorteorin” illustrerats på följande sätt: 

 

 

 

Figur 1 Dahllöfs tankemodell för att förklara resultatet av ett undervisningsförlopp (Gustafsson, 

1994:14) 

 

Figuren demonstrerar tankemodellen där Dahllöf (1967) menar att ramarna påverkar 

undervisningsprocessen vilket i sin tur påverkar undervisningens resultat. 

Ramfaktorteorin vidareutvecklades av Lundgren (1972; 1994) som utgick från de faktorer 

som var mål i kursplanen, kursmoment som skall läras ut och i vilken ordning den skall läras 

RAMAR RESULTAT PROCESS 
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ut samt undervisningstiden som elevgrupper behöver för att lära sig och klara av ett visst 

kursmoment.    

Ramfaktorer är många, de samspelar i bestämda mönster och kan grupperas på olika sätt 

(Imsen, 1999). I denna studie redogörs för ramfaktorer som grupperats av Imsen (1999). 

Grupperingen av faktorerna enligt Imsen (1999) ser ut på följande sätt: Det pedagogiska 

ramsystemet som avser lärarens uppfattningar och tolkningar av styrdokument som 

läroplaner/kursplaner, lagar, förordningar osv.; De administrativa ramarna som beträffar 

faktorer som lärarlag och ämnessektioner, lektionstid, samarbete, schema, arbetstid, 

klasstorlek, regler kring betygssättning osv.; Resursrelaterade ramar som gäller allt 

ekonomiska möjligheter och materiella resurser: t.ex. läromedel, övriga 

undervisningsresurser, fördelning av undervisningstimmar per elev/grupp, utrustning, 

kompetensutvecklingstimmar osv.; Organisationsrelaterade ramar avser internt skolklimat 

med relationer mellan t.ex. lärare-lärare, lärare-elev; Ramar med anknytning till eleverna och 

deras kulturella bakgrund som handlar om motivation (som i sin tur tar hänsyn till elevernas 

intresse och stimulerar samt motiverar dem under inlärningsprocessen), elevers förkunskaper 

och förutsättningar, föräldrasamarbete samt lokal kultur i övrigt (Imsen, 1999). 

 

3.2.1 Undervisning påverkas av flera ramfaktorer 

Utifrån de ovannämnda grupperingarna beskriver följande avsnitt olika ramfaktorer som på ett 

eller annat sätt kan påverka undervisning. Faktorerna är kopplade såväl till skolan allmänt 

som till ämnet modersmål specifikt. 

Den svenska skolans samhällsorienterande innehåll bestäms genom läroplaner och 

bakomliggande dokument som belyser den utbildningsfilosofiska bakgrunden samt skolans 

plats i samhället och samhällsutvecklingen (Englund, 2005). Dessa statliga styrdokument 

innehåller framskrivna regler som gäller alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Sedan år 

1991 är det både landets kommuner såväl politiker och tjänstemän (dvs. rektorer, lärare och 

övrig skolpersonal) som utifrån gällande styrdokument ska tolka samt genomföra det statliga 

uppdraget om likvärdig utbildning för alla elever. Vilken betydelse styrdokument får i skolans 

verksamhet beror oftast på enskilda tjänstemäns medvetenhet, kunnande och olika tolkningar 

gällande det pedagogiska uppdraget samt av de villkor som enskilda kommuner och skolor 

har. Detta resulterar i att genomförande av uppdraget kan se olika ut i olika skolor (Gadler, 

2011). Dessutom finns det andra styrfaktorer såsom det ”begränsade systemet” (ramfaktorer) 

och det ”reglerande systemet” (det formella styrsystemet) som påverkar undervisningen 
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(Englund, 2005). Det begränsade systemet innefattar det som sker kring 

undervisningsprocessen och avgörs också av faktorer som ligger utanför. Exempelvis kan det 

inkludera lokaler, klassens storlek, den bestämda undervisningstiden osv. Det reglerande 

systemet i sin tur inkluderar juridiska föreskrifter som t.ex. betygssystem, regler för en viss 

läraranställning med ett visst antal undervisningstimmar, kompetenskrav osv.  (Lundgren, 

1977). Förutom påverkan av centrala, lokala, historiska samt sociala faktorer styrs 

undervisningens upplägg och genomförande av lärarens tolkningsbas eller pedagogiska 

grundsyn vilket i sin tur i praktiken kan medföra ”ett olikartat innehåll” trots ”likartade mål” 

som fastställs av kurs/läroplanerna (Svingby, 1978 i Englund, 2005:94). 

Aktörer i den pedagogiska processen kan skapa egna ramar beroende av hur de uppfattar 

förutsättningarna för den verksamhet de är inblandade i (Gustafsson, 1999). Lärares 

didaktiska kompetens uppmärksammas som en viktig del av skolans arbete (SOU 1999:63). 

Enligt Skollagen (2010:800, 34§) ska skolpersonalen ges möjligheter till 

kompetensutveckling. I lärarkompetens inkluderas exempelvis läroplanstolkning som i sin tur 

knyts till enskilda lärarens yrkeskompetens (Englund 1997; Gundem 1997; SOU 1999:63). 

Enligt Englund (1991) innebär didaktisk kompetens bl.a. att läraren känner till skilda 

traditioner och synsätt då det gäller att kunna välja innehåll inom ett speciellt 

innehållsområde. Lärares kompetens ses utifrån: Formell kompetens som innebär att en lärare 

genom att ha formell utbildning förväntas klara av givna uppgifter, yrkeskulturell kompetens 

är en informell kompetens och socialt definierad som förbinds med specifika sammanhang 

och en kommunikativ kompetens som är pedagogiskt orienterad och visar förmågan att 

reflektera över och samtala om skolans mål och värdegrund (SOU 1999:63). I lärarkompetens 

ingår också kunskaper om lärande i och om ämnet, dvs. den kunskap som berör frågor om 

lärandets ramar, organisation samt process, vad som är viktigt att kunna inom ämnet, vad 

ämnet egentligen går ut på, varför detta ämne finns överhuvudtaget, vilken ställning ämnet har 

i olika kursplaner, hur ämnet avgränsas till övriga ämnen, hur ämnets historiska utveckling ser 

ut, vilka forskningsteorier som finns inom området osv. (SOU 1999:63). Rektorns ansvar är 

att samverka med lärare och övrig personal och se till att de får den kompetensutveckling som 

krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt (SOU 1999:63). 

Utbildningen av lärare i modersmål skall enligt Lärarutbildningskommittén omfatta 

sammanlagt 140 poäng varav 60 poäng i det allmänna utbildningsområdet, 60 poäng i en 

inriktning och 20 poäng i en specialisering. Modersmålslärarnas tjänstgöring är ganska osäker 

jämfört med de flesta andra lärares då elevunderlaget kan förändras när som helst. För en 

heltidstjänst i modersmålsämnet saknas ofta tillräckligt elevunderlag (SOU 1999:63). 
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Förutom studier inom det allmänna utbildningsområdet och inriktningen mot 

modersmålsundervisning skall läraren behärska både modersmålet och svenska i tal och skrift. 

Dessutom ska han/hon ha goda kunskaper om båda språkens uppbyggnad för att kunna 

jämföra språken med varandra. Modersmålslärare skall vara väl förtrogen med faktorer som 

påverkar den tvåspråkiga utvecklingen hos barn och ungdomar i den språkgrupp som läraren 

presenterar. Det är också viktigt att läraren har goda kunskaper om kultur och samhällsliv i de 

kulturer han/hon tillhör. Vidare skall läraren ha sådana kunskaper att han/hon kan 

studievägleda inom framförallt samhälls- och naturorienterande ämnen samt matematik. En 

utbildad modersmålslärare kan därefter komplettera sin utbildning med någon annan 

inriktning för att vara behörig i ytterligare något eller några ämnen (SOU 1999:63). 

Dessutom är det av vikt att modersmålslärare har kunskaper i svenska språket. Enligt 

Lärarutbildningskommitténs bedömning och förslag bör bestämmelsen ”behärska svenska 

språket” i skollagen ändras till ”tillräckliga kunskaper i svenska språket med hänsyn till 

tjänsten” (SOU 1999:63, s.357). 

Gudmundsdottir m.fl. (1997) definierar lärares ämnesdidaktiska kunskaper utifrån två 

komponenter: ämnesuppfattning och ämnesinnehåll. I ämnesuppfattning ingår lärarens 

prioritering av undervisningsmoment samt värdeorientering i ämnet.  Beroende på 

ämnesuppfattningar prioriterar eller utesluter läraren olika val av ämnesinnehåll och metod. 

Innehållsval och metod i den enskilde lärarens undervisning påverkas av en rad olika 

bakomliggande faktorer såsom individuella tolkningar, skolkulturer, ämnessyfte osv. (Ibid.).   

I syftet att problematisera samt skapa kännedom om undervisningens och lärandets 

innehåll kombineras ämnesdidaktik med ämnesteori, pedagogisk och didaktisk teori (Molin, 

2006). Didaktiska teorier och modeller anses vara centrala pedagogiska verktyg som ger 

läraren möjlighet att hantera och utveckla sin verksamhet. Därmed är det viktigt att 

lärarutbildningen syftar till att ge alla lärare möjlighet att utveckla sitt personliga didaktiska 

tänkande och handlande utifrån olika didaktiska teorier och modeller (Uljens, 1997). 

Schüllerqvist (2009) använder sig av uttrycket ”den ensamme läraren” och menar att 

lärares yrkeserfarenheter sällan analyseras och utmanas i samtal med mer erfarna lärare som 

är viktiga mentorer för de mindre erfarna lärarna. Han påpekar vikten av lärarsamarbete kring 

bl.a. analys och utvärdering av lektioner som i sin tur kan bidra till utveckling av lärarnas 

kompetens och leda till goda resultat för ämnesundervisningen. Schüllerqvist (2009) 

understryker vikten av ämnesdidaktik som ett kunskapsområde där han menar att 

ämneskunskaper behöver förändras, ges form och innehåll som passar för den aktuella 

undervisningssituationen samt för den aktuella elevgruppen. Forskaren menar vidare att 
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arbetsform bör väljas utifrån undervisningens tema och lektionens mål. Lärarens 

ämnesdidaktiska kompetens sätts i centrum i lärarkunskapen. Läraren förväntas att utforma 

sin undervisning utifrån de tre klassiska didaktiska frågorna Varför? (handlar om ”varför i ett 

obligatoriskt skolväsende ett visst kunskapsområde skall göras till ett obligatoriskt ämne 

(legitimitetsfrågan)”, Vad? (handlar om ”vad av allt som kan ingå i ett ämne som skall väljas 

ut (urvalsfrågan)” och Hur? (handlar om ”hur man skall göra undervisning av det som valts ut 

(metodfrågan)” (Schüllerqvist, 2009). 

Undervisningen betraktas som en social handling som i sin tur pågår och formas i ett 

sammanhang och kan uppfattas på olika sätt av olika mottagare vilket kan bero på 

mottagarnas tidigare erfarenheter. Lärarna ställs ständigt inför val där de didaktiska frågorna 

Varför? Vad? och Hur? är närvarande. De beslut som fattas av läraren styrs av den egna 

referensramen som utgörs av tidigare erfarenheter av egen utbildning, pedagogisk grundsyn, 

etiska och politiska ställningstaganden osv.  (Molin, 2006). 

Undervisningens kvalité och elevers lärande kan även påverkas av faktorer som 

undervisningslokalens storlek, belysning, ventilation, luft och ljudkvalité (Torstensson, 1996). 

Klassrummets sociala miljö som grupparbete, enskilt arbete, lek och spel, läsning och 

skrivning osv. kan påverkas beroende på hur den fysiska miljön i klassrummet ser ut. En 

välfungerande miljö i klassen förutsätter att klassrummets sociala och fysiska miljö 

överensstämmer med varandra (Stensmo, 1997). En bra fysisk miljö i klassrummet kan ge 

positiva signaler till eleverna, stimulera deras tänkande och kreativitet (Jensen, 1996). Även 

klassrummets utformning, inredning, undervisningsmaterial och andra tillgängliga resurser 

som behövs för att genomföra undervisningen är viktiga faktorer som påverkar den 

pedagogiska miljön vilket i sin tur kan skapa eller hindra möjligheter i elevernas lärande och 

utveckling (Nordin-Hultman, 2004).  

Undervisningens kvalité kan även påverkas av läromedel som anses vara en viktig del i 

varje undervisnings- och inlärningssituation. Med läromedel innefattas bl.a. texter, ljud och 

bilder samt tryckta läroböcker (Imsen, 1999). Imsen (1999) anser att läroboken är det 

viktigaste läromedlet. Lärares aktiva och kritiska förhållande till läroböcker anses vara av stor 

vikt. Här förväntas lärare kunna analysera innehåll i läroboken där han/hon ska ta hänsyn till 

bl.a. om boken har rätt stoff och är anpassad efter elevernas ålder och kunskapsnivå, om 

boken är uppdaterad efter dagens aktuella krav, om innehållet överensstämmer med 

läroplanens metodiska anvisningar, om språket i boken är anpassat efter elevernas 

kunskapsnivå osv. (Imsen, 1999).  
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Även utvärdering av pedagogiskt arbete inom skolverksamhet anses vara nödvändig. 

Utvärdering görs i syfte att få kunskap som medför förståelse av, ökad kännedom om samt 

förklaringar av olika förhållanden i skolverksamheten vilket i sin tur förväntas utgöra kontroll 

och ge underlag för utveckling (Skolverket, 1993). Genom att sätta in utvärdering i ett 

sammanhang skapas en meningsfull del av utbildningsplanering. Systematiska analyser i 

relation till ramar och process möjliggör att skapa ett underlag för förändring. Då ställs det 

krav på effektivitet och kvalitet inom all utbildning och att allt större ansvar ställs på varje 

enskild lärare växer naturligtvis behov att utvärdera utbildning för att kunna utveckla den 

(Gustafsson & Selander, 1994). Samtidigt som utvärdering sker vid särskilda tillfällen och går 

ut på att värdera och djupare analysera beskrivs uppföljning som en aktivitet som görs 

kontinuerlig enligt fasta rutiner och med syfte att granska hur en verksamhet utvecklas i något 

eller några avseenden (Lindgren, 2008). 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen. Det inleds 

med redogörelse av val av metod och dess beskrivning. Därefter presenteras genomförande av 

studien med beskrivning av tekniken som användes i undersökningen. Senare tas 

forskningsetiska aspekter upp, liksom frågor om reliabilitet och validitet samt urval av 

respondenter. Avsnittet avslutas med en framställning av den analysmetod som använts.  

 

4.1 Val av metod 

Val av metod är relaterat till uppsatsens syfte och frågeställningar. För att kunna besvara 

syftet i undersökningen valdes fenomenologisk ansats för kvalitativa forskningsintervjuer och 

hermeneutisk ansats för innehållsanalys av statliga dokument. 

 

4.1.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Som forskningsmetod är en intervju ett samtal med ett syfte och en struktur (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Inspirerat av det fenomenologiska perspektivet kan förståelsereformen i en 

kvalitativ forskningsintervju se ut på följande sätt. Den kvalitativa intervjun är en 

forskningsmetod som ger en möjlighet att komma in i människors upplevelse av den levda 

världen. För att beskriva och förstå meningen i centrala teman eftersträvar intervjun att söka i 

intervjupersonens egna upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

kvalitativa intervjumetoden syftar inte till kvantifiering utan den söker kvalitativ kunskap 

formad i ord och mening. Den kvalitative intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att 

beskriva sina upplevelser och tankar. Under intervjun kan intervjuaren begära omfattande 

beskrivningar om specifika situationer och händelser. I den kvalitativa forskningsintervjun 

görs fokusering på bestämda teman vilket innebär att intervjun riktar fokus mot 

forskningsämnet genom öppna frågor. Intervjuaren riktar den intervjuade till vissa teman dock 

inte till bestämda uppfattningar om dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Med syftet att hitta teman i den levda vardagsvärlden ut intervjupersonens eget perspektiv 

kan halvstrukturerade intervjuer användas. I form av en professionell intervju har en sådan 

intervju ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad, den är varken ett 

öppet vardagssamtal eller ett slutet enkät. Den genomförs enligt en intervjuguide som har 

fokus på vissa teman och innehåller förslag till frågor. Intervjun spelas in eller dokumenteras 

på annat sätt vilket sedan blir föremål för analys (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Intervju definieras därmed som samtalsrelation där forskaren försöker att förstå den eller 

dem som han/hon samtalar med. Intervjuer kan variera beroende på variation av graden av 

struktur i samtalet, likaså längden, situationen och så vidare. Intervjuer skapar möjlighet för 

samtal vilket i sin tur handlar om att forskaren kommer i kontakt med fältet för att skapa det 

empiriska underlaget (Aspers, 2007).  

Syftet med att använda intervjumetoden har varit att få möjlighet att genomföra en 

forskningsintervju, ett professionellt samtal för att ta reda på informanternas beskrivning av 

sitt arbetssätt och annat kopplat till deras arbete. Det har strävats efter att genomföra samtal 

med öppna frågor som ger möjlighet till fördjupning. Det gjordes specificering samt 

sondering av frågorna. Under intervjuerna användes en tematiskt strukturerad intervjuguide 

med ett antal förbestämda frågor. De utformade intervjufrågorna tematiserades utifrån 

undersökningens tema med fokus på studiens syfte och frågeställningar och kan bedömas 

både tematiskt och dynamiskt. Dynamiskt tänkande har varit till hjälp för att se till att 

intervjuguiden skapar en situation som gör att samtalet flyter på eller inte fördjupas i ett tema 

som inte är aktuellt för uppsatsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Utifrån syfte och en av huvudfrågeställningarna i uppsatsen (Vilka intentioner med ämnet 

modersmål anges i styrdokument?), användes även en kvalitativ inriktad innehållsanalys som 

är det vanligaste tillvägagångssättet vid en kvalitativ analys av dokument (Denscombe, 2009; 

Bryman, 2011).  Metoden syftar till att analysera samt kategorisera innehåll. Innehållsanalys 

fungerar som en forskningsteknik som syftar till att studera det insamlade data utifrån dess 

kontexter (Bryman, 2011; Widén, 2015). En kvalitativ innehållsanalys inbegriper en 

undersökningsprocess att identifiera, koda och kategorisera grundläggande teman eller 

mönster i det empiriska materialet (Bryman, 2011). Innehållsanalys möjliggjorde att välja ut 

och förhålla sig till text och innehåll i den, skapa kunskap om texternas innehåll utifrån ett 

avgränsat undersökningsproblem. Kvalitativ innehållsanalys (som även kallas textanalys) 

följer en lång historisk tolkningstradition som kallas hermeneutik vilket i sin tur handlar om 

att läsa, tolka och förstå mening ur texter (Widén, 2015). Vid innehållsanalys är det vanligt att 

tolka en text genom någon av följande tre analytiska dimensioner där den första dimensionen 

går ut på att söka svar på frågor om vilka innebörder som författaren själv tillskrivit en text. 

Här kan exempelvis tolkas och analyseras lärarpress, dagstidningar med fokus på att ringa in 

lärarkårens kollektiva uppfattningar osv. Den andra dimensionen utgår från textens form och 
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innehåll och fokuserar på textens språkliga, litterära och innehållsliga innebörder där 

exempelvis språkliga genrer eller grammatiska variationer undersöks. Den tredje dimensionen 

går ut på att tolka vilka innebörder som texten får i relation till en viss kontext/tema utanför 

själva texten. I denna dimension är syfte att skapa förståelse för någon del av omgivande 

samhället dess kulturella värderingar som uttolkas från en text (Widén, 2015). För denna 

studie valdes den tredje dimensionen att utgå ifrån eftersom texten analyserades med syfte att 

skapa förståelse för ”intention med modersmålet och modersmålsundervisning” som 

framställs i styrdokumenten.  

Innehållsanalys kan genomföras genom manifest innehållsanalys vilket innebär att 

forskaren i sin tolkning utgår från det som står i texten, det som uttrycks explicit i innehållet, 

medan latent innehållsanalys innebär att forskaren försöker se om det finns bakomliggande 

meningar kopplade till det undersökta området (Bryman, 2011). Till skillnad från den 

kvantitativa innehållsanalysen syftar den kvalitativa innehållsanalysen inte på räknande och 

mättning av vissa förekomna ord i texter (Bergström & Boréus, 2012). Utifrån den 

hermeneutiska ansatsen i en innehållsanalys gjordes ett försök att få fram textens mening 

utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Genom det insamlade och analyserade data 

möjliggjordes en utformning av tolkning och förståelse i kontext (Bryman, 2011). Vid 

innehållsanalysen kodas den undersökta texten i termer av det aktuella teman och 

ämnesområden. Det strävas efter en kategorisering av den företeelse som är intressant och 

relevant för det aktuella forskningsområdet (Bryman, 2011). Innan genomförande av 

innehållsanalys var det viktigt att specificera forskningsfrågan för att veta precis vilka 

relevanta delar som kan fokuseras på samt väljas från innehållet i undersökta texterna 

(Bryman, 2011). Därefter valdes material, statliga dokument som skulle granskas och 

analyseras. I det sammanhanget undersöktes innehåll i statliga dokument. Utifrån relevans 

valdes följande statliga dokument för granskning: Regeringens proposition 1996/97:110 och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Mer beskrivning av 

tillvägagångssätt i innehållsanalysen presenteras i avsnittet om analys och presentation av 

data. 

 

4.2 Urval av informanter 

I mitt val av antal personer togs hänsyn till att det kan vara svårt att generalisera om antalet är 

för litet samtidigt som det inte går att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna om 

antalet är för stort. Gällande det vanliga antalet av intervjuer brukar det vara någon skillnad i 
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förslag. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan antal intervjuer vara ungefär 15 + /-10. Antalet 

kan variera beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för undersökningen 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Denscombe, 2009). I mitt fall fick jag möjlighet att genomföra 

elva intervjuer med modersmålslärare från olika kommuner. Urvalet av informanterna 

bestämdes av mig utifrån vilka modersmålslärare jag fick kontakt med.  

 

4.3 Informanternas bakgrund  

Undersökningen omfattas av elva informanter vars ålder skiljer sig något. De intervjuade är i 

åldern 30-64 år och kommer från olika kommuner som ligger i Uppsala, Södermanland, 

Dalarnas län, Västerbottens län samt Västmanlands län. Tabell 1 visar gruppering av lärarna 

efter deras modersmål (och undervisningsspråk), utbildning och arbetserfarenhet där 

nuvarande anställning också beskrivs. I syfte att ytterligare säkerhetsställa informanternas 

anonymitet valdes information om namn, ålder och kommuntillhörighet att undanhållas. 

 

Tabell 1 Kort presentation av informanternas bakgrund 

Nr/namn Modersmål 

/undervisningsspråk 

Utbildning Arbetserfarenhet 

och nuvarande anställning 

Nina persiska Lärarutbildning från 

ursprungslandet, och 
lärarlegitimation i Sverige. 

Legitimerad mellanstadielärare med 18-års 

erfarenhet i undervisning av modersmål samt 
i studiehandledning. Tillsvidaretjänst, med 

varierande omfattning. 

Lale somaliska Utbildad grundskollärare i engelska 
och matte från ursprungslandet. 

Erfarenhet av arbete som grundskolelärare i 
ursprungslandet; volontärsarbete i humanitära 

organisationer som ger stöd åt och skyddar 

utsatta kvinnor och barn; ekonomichef i en 
statlig organisation i ursprungslandet. 

Modersmålslärare i ca.1,5 år. Tillsvidaretjänst 

och heltidsanställning.  

Jen engelska Lärarutbildning från 

ursprungslandet. 

Lång arbetserfarenhet som lärare i engelska. 

Modersmålslärare i 1 år, tidsbegränsad och 

50% anställning. 

Lisa arabiska Civilingenjörsutbildning från 
ursprungslandet och pågående 

lärarutbildning i Sverige. 

Erfarenhet av arbete som lärare i franska samt 
i arabiska i ursprungslandet. 

Modersmålslärare i Sverige i åtta år, heltids- 

och fastanställning.  

Kajsa bosniska Ekonomutbildning från 

ursprungslandet och 

universitetskurser i pedagogik i 
Sverige.  

Erfarenhet av arbete som ekonom från 

ursprungslandet; jobbat som 

modersmålslärare i ca.25 år; har även 
erfarenhet av arbete på socialförvaltning och 

flyktingmottagning.  

Nuvarande anställning är modersmålslärare 
på heltid, fastanställning. 

Kristi engelska  Ekonomiutbildning och 

polisutbildning från 

ursprungslandet. Pågående 
lärarutbildning i Sverige. 

Erfarenhet av arbete som ekonom, polis i 

ursprungslandet; undervisat i modersmål i 

ca.åtta år. Nuvarande anställning är på heltid 
och fastanställning.  

Rita persiska Utbildad psykolog från 

ursprungslandet.  

Erfarenhet av arbete som psykolog från 

ursprungslandet.  Undervisat i modersmål i 
ca.tre år, har tillsvidare och 

heltidsanställning. 

Alina kurdiska Gymnasieutbildning från 
ursprungslandet. 

Frilansjournalist, författare och diktskrivare 
från ursprungslandet. Undervisat i modersmål 

i Sverige i fyra år; saknar fastanställning pga. 

saknad universitetsutbildning. Nuvarande 
anställning är tidsbegränsad, omfattningen 

ändras varje år.   
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Ronja ryska Utbildning i statsvetenskap, 
genusvetenskap, och nu pågående 

lärarutbildning med engelska som 

första ämne och svenska som 
andraspråk som andraämne. 

Tidigare arbetserfarenhet innefattar bl.a. jobb 
som sekreterare, administrator, 

restaurangjobb. Undervisat i modersmål i 

ca.tre år; har deltids- och tidsbegränsad 
anställning. 

Lena polska Fristående kurser i engelska samt 

utbildning på Handelsgymnasiet 
från ursprungslandet. I Sverige har 

läst fristående universitetskurser i 

ämnet svenska som andraspråk. För 
närvarande pågående studier inom 

lärarutbildning.  

Undervisat i engelska, jobbat inom handel, 

jobbat som tolk i ursprungslandet.  I Sverige 
har jobbat bl.a. som studiehandledare, 

elevassistent; undervisat i modersmål i 

ca.fyra år; har fasttjänst och 
heltidsanställning. 

Lola spanska Utbildad specialpedagog, psykolog 
och logoped från ursprungslandet. 

Har jobbat som grundskolelärare, logoped 
och undervisat spanska både för vuxna och 

barn i ursprungslandet. Nuvarande anställning 

är modersmålslärare, vikariat på deltid.   

 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

Innan genomförande av studien läste jag i material och tog del av tidigare dokumentation 

inom det aktuella för studien området (Backman 1998; Kvale & Brinkmann, 2009). För 

genomförande av intervjuerna förlitade jag mig på bandinspelningar kompletterade med 

fältanteckningar. Denna dokumentation hjälpte mig sedan att lättare komma ihåg det som 

sades av informanterna. Anteckningarna var som ett komplement till bandinspelningar och 

gav information om klimatet och atmosfären under intervjun, kommentarer beträffande icke-

verbala kommunikationen och liknande (Denscombe, 2009). För att kunna redovisa 

intervjuresultaten transkriberades intervjuerna. Därefter valde jag bort de delar av intervjuerna 

som inte hade direkt koppling till studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att ta reda på informanternas bakgrund började jag min intervju med bakgrundsfrågor 

som kön, ålder, utbildning och yrke (Denscombe, 2009). Intervjuerna genomfördes på 

lärarnas arbetsplats/skola, biblioteket eller på Internet. Intervjutiden med varje enskild 

informant var ca. en timme. En del e-postkorrespondens användes före och efter en del 

intervjuer (Denscombe, 2009). Vissa intervjuer gjordes online med hjälp av Adobe Connect 

eller Skype där webb-kamera och mikrofon med hörlurar användes. Datainsamlingen genom 

intervjuer pågick under hösten 2014.  
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Tabell 2 Översikt över datum när intervjuerna gjordes 

Namn Datum 

Nina  2014-11-05 

Rita  2014-11-05 

Kajsa  2014-11-05 

Ronja  2014-11-07 

Alina  2014-11-08 

Lisa  2014-11-15 

Lola  2014-11-25 

Lena  2014-11-27 

Jen  2014-12-03 

Kristi  2014-12-17 

Lale  2014-12-22 

 

I studien användes explorativa intervjuer som karakteriseras av att vara öppna och inte hårt 

strukturerade (Kvale & Brinkmann, 2009) samt semistrukturerade intervjuer som gav 

möjlighet att ha en planerad lista med tematiserad intervjuguide med ämnen som skulle 

behandlas samt frågor som skulle besvaras. Dock var jag inställd på att vara flexibel gällande 

ämnenas ordningsföljd och lät intervjuade utveckla sina tankar och berätta mer utförligt om 

olika teman som intervjuerna omfattade (Denscombe, 2009). Under intervjuerna användes 

olika typer av frågor såsom: inledande frågor där jag initierade till samtal, uppföljningsfrågor 

ställdes med syfte att uppmuntra intervjupersonen att fortsätta sin beskrivning, även så kallade 

sonderande frågor som t.ex. ”Kan du säga mer om det?” ”Kan du ge en mer detaljerad 

beskrivning…” ”Har du fler exempel på det?”; specificerande frågor som också användes 

med uppföljningssyfte och fungerade för att få intervjupersonen att tydliggöra/specificera 

kring det som nämnts tidigare (Kvale & Brinkmann, 2009).  

För att visa min tacksamhet för lärarnas deltagande i undersökningen lovade jag varje 

enskild informant att skicka ett exemplar av uppsatsen efter slutfört arbete. 

 

4.5 Analys och presentation av data 

Vid analysprocessen har jag hela tiden tänkt på Vad ska tas med? och Vad ska väljas bort? 

Den vanligaste formen av dataanalys anses vara att koda eller kategorisera 

intervjuuttalandena. Vid kodning lästes först intervjumaterialet, såsom transkriberade texterna 
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och fältanteckningarna. Under processen kodades relevanta delar i innehållet. Kodningen gav 

möjlighet att knyta ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att sedan underlätta 

identifiering av ett uttalande. Genom att kategorisera kunde meningen i långa 

intervjuuttalanden reduceras till några få enkla kategorier. Med hjälp av kategorisering var det 

möjligt att reducera och strukturera intervjutexter till tabeller och figurer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Presentation av data genom tabeller och figurer gjordes i syfte att kunna 

förmedla en del av resultat på ett mer snabbt och enkelt sätt (Ejlertsson, 2005). Kodningen 

gjordes med hänsyn till flera teman som hade definierats i förväg (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vid kodningen togs också hänsyn till att ta reda på var i materialet tyngdpunkten log 

för att identifiera områden som flera informanter hade uttalat sig om, vilket i sin tur har varit 

avgörande tonvikt i analysen (Dalen, 2015). Meningskoncentrering som bygger på kodning 

möjliggjorde att pressa intervjupersonernas långa uttalanden samman i kortare formuleringar. 

Utifrån de förbestämda teman samt med hänsyn till studiens huvudfokus kombinerades sedan 

innehållet i de elva intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Analys av intervjun omfattade 

fem steg där arbetet startades med att läsa hela intervjun för att få en känsla av helheten. 

Sedan fastställdes de naturliga meningsenheterna i texten som de formulerats av 

intervjupersonerna. Därefter formulerades de temana som dominerats under intervjuerna. I det 

fjärde steget ställdes frågor till meningsenheterna utifrån undersökningen specifika syfte. 

Sista, femte steget var att knyta hela intervjuns centrala teman i ett beskrivande uttalande. 

Med hänsyn till fenomenologiska ansatsen och fenomenologiskt baserad 

meningskoncentrering var det viktigt att erhålla en del rika och nyanserade beskrivningar av 

de undersökta fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Utifrån det hermeneutiska perspektivet som går ut på att forskare får en helhetsbild av 

texten innan sökande efter specificerbara delar/enheter i texten, dvs. att förstå helheten ur det 

enskilda och det enskilda ur helheten (Gadamer, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 

2011) genomfördes först läsning av texterna med avsikt att skapa sig ett helhetsintryck av 

innehållet i texten (Repstad, 2007). Vid andra, mer noggranna läsning, fokuserades på att hitta 

meningsbärande enheter där syftet var att välja ut fraser och meningar som var relevanta för 

frågeställningen (Repstad, 2007) Frågeställningen som fokuserades på var Vilka intentioner 

med ämnet modersmål anges i styrdokument? Utgångspunkten var de meningar som hade 

koppling till frågan och var explicit uttalade i texterna. Därmed genomfördes manifest-

tolkning som skiljer sig från latent-tolkning och går ut på att tolka bakomliggande innebörder 

och det som uttalas implicit i texten. Genom att fokusera på manifesttolkande blev det möjligt 

att tolka det uppenbara i innehållet, d.v.s. det som står i texten (Bryman, 2011). De nyckelord 
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som användes vid sökande efter relevanta delar i texten var modersmål 

(modersmålsundervisning), flerspråkighet, andraspråk (andraspråkselever) och andra 

relaterade ord. I nästa steg kondenserades de meningsbärande enheterna med syftet att korta 

ned texten. (Bryman, 2011; Bergström & Boréus, 2012). För att öka tillförlitligheten 

bestämdes att välja ur och presentera passande citat från innehållet i texterna (Bryman, 2011). 

I Figur 2 (fritt efter Miles & Huberman, 1984 i Lindgren, 2014:36) beskrivs den 

kvalitativa analysprocessen som användes i studien. Figuren visar på insamling av data som är 

en utgångspunkt i undersökningen. Genom kodning och därefter genom tematisering har det 

skapats en ordning i data. Efter ett antal läsningar av materialet och med hjälp av kodade och 

tematiserade data som utgångspunkt har slutsatser formulerats. Kodningen gjorde möjligt att 

reducera materialet till en samling av betydelsefulla enheter som sorterats i relation till 

frågestälningarna. Genom tematisering kopplades olika koder till varandra i relation till tema 

och innehål som har studerats. När arbetet med kodning och tematisering bedömdes att vara 

tillräckligt kunde slutsatser av de insamlade data dras (Lindgren, 2014). 

 

Figur 2 Den kvalitativa analysprocessen ur Lindgren, 2014, s.36 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

I studien följdes också kravet om validitet och reliabilitet där validitet innebär att mäta det 

som syftas att mäta och reliabilitet har att göra med hur bra man mäter det som man syftar att 

mäta. En låg reliabilitet skapar en låg validitet. Dock behöver en hög reliabilitet inte peka på 

en hög validitet (Aspers, 2007:248, 253). För att öka reliabiliteten gjordes en pilotstudie före 



34 
 

intervjuerna, vilket bidrog till att frågorna testades och läraren som deltog gav feedback på 

intervjufrågor och intervjuteknik (Patel & Davidson, 1994; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Anledningen till denna pilotstudie var att upptäcka eventuella brister som exempelvis kunde 

handla om otydliga formuleringar och för att se i förväg om tillvägagångssättet är 

genomförbart och om intervjufrågorna kan besvaras. Efter pilotstudien ändrade jag i en del 

formuleringar och tog bort en del frågor som antingen upprepades i olika former eller var 

opassande utifrån studiens syfte och frågeställningar. På det sättet kunde jag vara säker på att 

frågorna var tydligt formulerade och skulle därmed inte medföra missförstånd under 

intervjuerna. 

De modersmålslärare som intervjuats i studien representerar skilda språk eftersom studien 

inte avgränsades gällande särskild fokus på ett visst modersmål. I sammanställning av 

studiens resultat har jag dock avgränsat mig till de delar/citat från intervjumaterialet som är 

relevanta utifrån studiens tema och syfte. Övrig information eller beskrivning som 

informanterna tog upp under intervjun analyserades inte.  

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Det är viktigt med etiska krav i en vetenskaplig studie och etiska aspekter måste beaktas 

genom hela studien (Aspers, 2007). Forskaren ska se till att intervjupersoners personliga 

uppgifter hanteras med respekt och att dessa personer i studien inte identifieras på något sätt 

(Aspers, 2007). I studien togs hänsyn till de forskningsetiska principerna i vetenskapsrådets 

riktlinjer (HSFR, 2002) där informanterna enligt informationskravet informerades om 

studiens syfte, deras roll i den samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när de ville. Enligt samtyckekravet inhämtades informanternas samtycke vilket 

gjordes genom en blankett för medgivande. Enligt konfidentialitetskravet garanterades 

informanterna om tystnadsplikt beträffande avidentifiering av personliga samt känsliga 

uppgifter. Det togs också hänsyn till nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter om 

enskilda, insamlande för forskningssyfte inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Ibid.). Efter att informanterna fått en skriftlig 

information om de ovan nämnda etiska principerna bads de att mejla mig tillbaka en 

bekräftelse på att de verkligen har läst och förstått informationen samt att det finns en 

överenskommelse om deras godkända deltagande i undersökningen (Denscombe, 2009). 
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultat av insamlad data. Avsnittet inleds med redogörelse för 

innehållet i de statliga dokumenten. Därefter presenteras material från intervjuerna med fokus 

på innehållet i intervjufrågor från temaguiden. 

 

5.1 Statliga dokument 

I detta avsnitt kommer följande statliga dokument behandlas: Regeringens proposition 

1996/97:110 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). 

 

5.1.1 Regeringens proposition 1996/97:110 

Genom att hänvisa till forskningsresultat och erfarenheter av språkutveckling och inlärning av 

modersmål och svenska understryker dokumentet vikten av satsning på 

modersmålsundervisning. Regeringens bedömning är att ämnet ”bidrar till språkutveckling 

både av modersmålet och svenska språket” (Regeringens proposition 1996/97:110, s.1), och 

har även ”betydelse för kunskapsinhämtandet i andra ämnen i skolan och för att utveckla 

en trygg etnisk identitet. (…) behövs som stöd för uppfostran” (Ibid.). Dessutom bidrar 

undervisningen till elevers identitetsutveckling, utveckling av tvåspråkig förmåga samt 

utveckling av kulturell identitet: 

 
Undervisningen i hemspråk bidrar till alla elevers identitetsutveckling och kanske 

främst de yngre barnens. Hemspråksundervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla 

en tvåspråkighet och kulturell identitet genom att de får använda sitt hemspråk i 

funktionella sammanhang och får kännedom om sin kulturella bakgrund (s.23). 

 

Dokumentet påpekar och lyfter fram forskningsresultat som visar att elever som deltar i 

modersmålsundervisning känner större trygghet och trivs bättre i skolan jämfört med andra 

invandrarelever. Dessutom påpekas att kontinuerlig modersmålsundervisning leder till högre 

betyg samt bättre kunskaper i svenska.  

… elever som går i hemspråksundervisning upplever större trygghet och trivs bättre i 

skolsituationen än andra invandrarelever. (…) betyg i svenska och engelska liksom 

betygsgenomsnitt är högre hos elever som haft kontinuerlig hemspråksundervisning än 

hos dem som avbrutit hemspråksundervisningen. Andra resultat visar att elever som 

deltar i hemspråksundervisning behärskar svenska bättre än andra invandrarelever 

(s.25). 

 

Enligt dokumentet ska undervisningen dessutom fungera som ”en länk till den svenska 

skolans innehåll och förhållningssätt” (s.23). Till skillnad från undervisningen i främmande 
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språk har modersmålsämnet mer omfattande uppgift där både undervisning i modersmålet 

samt studiehandledning är inkluderade: 

Hemspråksundervisningen har en mer omfattande uppgift än undervisningen i 

främmande språk. Hemspråksundervisningen omfattar både undervisning i hemspråket 

och studiehandledning på hemspråket och inkluderar enligt dokumentet både 

undervisning i modersmålet och studiehandledning i modersmålet (s.23).  

 

Som ämne är modersmålsundervisningen ett frivilligt ämne för eleverna. Förutom vissa 

undantag (som gäller för minoritetsspråken: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, 

jiddisch och romani chib) har en elev rätt att få modersmålsundervisning sammanlagt sju läsår 

under sin skoltid om undervisningen ordnas utanför timplanen. Vid särskilt behov eller vid 

elevens egna val av modersmålsundervisningen inom timplanen har den rätt till 

undervisningen under längre tid än sju år (s.23). 

Med hänsyn till granskningar som påpekat elevernas bättre studieresultat genom 

modersmålsstöd anser regeringen att det är viktigt att alla elever som behöver det stöd får det 

(s.24). Ambitionen är att kombinera modersmål med andra ämneskombinationer som finns i 

grundskollärarutbildningen och överväga lärarutbildningarnas möjligheter att uppmärksamma 

behovet av en förändrad och förbättrad modersmålsundervisning.  

 

5.1.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 
 

Enligt Lgr 11 ska undervisningen främja lärandet och kunskapsutvecklingen och den ska utgå 

från ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11, s. 8). Lgr 11 

innehåller bl.a. kursplaner för ett antal ämnen som fastställs av Skolverket. Ett av de ämnena 

som beskrivs i kursplanen är modersmål.  

Syftet med ämnet enligt Lgr 11 är att ”eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt 

modersmål” (s. 87). Enligt läroplanen ska modersmålsundervisning möjliggöra utveckling av 

tal- och skriftspråk och bidra till att eleverna ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang och 

för olika syften. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna lär sig om modersmålets 

uppbyggnad och får kännedom om modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning i de olika 

skolämnena: 

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 (s.71).   
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Modersmålsundervisning ska också ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på 

modersmålet” (s.71), ge eleverna ”kunskaper skönlitteratur, annat estetiskt berättande och 

olika former av sakprosa på modersmålet.” (s.71) Allt detta ska i sin tur bidra till att eleverna 

ska ges möjlighet att ”utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.” (s.71). 

Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 

formulerar sig i olika texter. Syftet med undervisningen är också att bidra i utveckling av 

elevernas kulturella identitet och flerspråkighet samt hjälpa eleverna att utveckla sina 

kunskaper om olika kulturer och samhällen där modersmålet används. Dessutom syftas att 

eleverna med hjälp av modersmålsundervisning kan lära sig jämföra kulturer och språk: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och 

bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla 

sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska 

också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och 

språk (s.71).  

 

Mer konkret tar kursplanens centrala innehåll (för årskurs 1-3) det som eleverna ska kunna 

och här beskrivs bl.a. om att eleverna ska lära sig ordföljd, interpunktion och stavningsregler 

för vanliga ord i elevnära texter, jämföra med svenskans ordföljd, interpunktion och 

stavningsregler. De ska också lära sig jämföra modersmålets uttal med svenskans. Eleverna 

ska dessutom få kunskaper om olika traditioner och högtider som de möter i olika 

sammanhang, lekar och musik från trakter där modersmålet används. Lite senare i årskurs 4-6 

står det om lässtrategier med syfte att förstå samt tolka olika texter från olika medier samt för 

att urskilja budskap i texterna. Eleverna ska lära sig om strategier för att kunna skriva olika 

texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. De ska också lära sig om 

modersmålets grundläggande struktur som ska diskuteras i jämförelse med svenskans. 

Ordböcker och även andra hjälpmedel för stavning samt ordförståelse ska användas under 

lektionerna. Jämförelse mellan modersmålets uttal och svenskans uttal, muntliga 

presentationer, berättande texter, för barn och ungdomar, såsom skönlitteratur, sagor, lyrik 

och myter från olika tider och olika områden där modersmålet används är också en del av 

innehållet i undervisningen. Dessutom ska eleverna lära sig olika synonymer och motsatsord 

samt förklaring kring olika begrepp. Här ska även läras in om seder, bruk och traditioner från 

olika länder där modersmålet används. Skolgång i Sverige diskuteras i jämförelse med 

skolgång i de länder där modersmålet används. I årskurs 7-9 är innehållet liknande dock 

eftersträvas en mer avancerade nivå. Även här handlar det om olika texttyper, modersmålets 

grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på 

modersmålet i jämförelse med svenskan tas också upp. Det ingår också anpassning av språk 
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och innehåll efter syfte och mottagare. Modersmålets ord, ordföljd, uttal, betoning, 

satsmelodi, skillnader i språkbruk beroende på sammanhang och mottagare, aktuella 

samhällsfrågor mm. diskuteras och argumenteras kring i jämförelse med svenskan.7 

Ovanstående genomgång visar att modersmålsundervisning enligt statliga dokument är 

betydelsefull att satsa på då ämnet anses bidra till bl.a. språkutveckling (utveckling av både 

modersmål och det svenska språket), identitetsutveckling och även utveckling av elevernas 

övriga ämneskunskaper vilket i sin tur ska bidra till bättre självförtroende hos eleverna samt 

ska ge dem bättre förståelse för omvärlden.  

 

 

5.2 Arbetssituation och arbetsvillkor 

Här nedan övergår jag till resultat från intervjuerna. I detta avsnitt redogörs för lärarnas 

arbetssituation och arbetsvillkor. Avsnittet är indelat i olika underrubriker i syftet att ge 

närmare beskrivning av olika teman och områden som är relevanta för undersökningen.  

 

5.2.1 Elev(grupp)er- möjligheter och begränsningar 

En majoritet av de intervjuade lärarna undervisar elever från flera olika skolor. Elevgrupperna 

är heterogena vilket innebär att elevernas ålder och/eller kunskapsnivå varierar inom 

grupperna. Detta beror oftast på begränsade resurser i form av tid och ekonomi på 

skol/kommunnivå. Samtliga lärare anser att undervisningstiden per vecka inte är tillräcklig för 

att eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Alla dessa begränsningar anses dessutom komplicera 

för lärarna vid val av innehåll samt vid genomförande av undervisning. Nina som undervisar 

på 16 olika skolor och möter sina elever antingen enskilt eller i en grupp med ca åtta deltagare 

berättar att hon upplever att eleverna trivs bättre när de undervisas i grupper än vid enskild 

undervisning. Nina menar att hon har inflytande över elevgruppering där hon utgår från 

elevernas förkunskaper och inte ålder, ”Åldern är olika men det som de vill lära sig är lika och 

de ska sitta tillsammans och läsa”, säger hon. 

Lale berättar att en del grupper består av blandade elever där en del elever behöver extra 

stöd av olika anledningar. Exempelvis nämner hon elever med funktionshinder/diagnos och 

analfabeter. Hon menar att det brukar vara kämpigt vid planering och genomförande av 

undervisning för dessa grupper. Lale säger att hon är oroad över situationen då hon upplever 

att hon inte hinner ge tillräckligt stöd till de elever som är i behov av det. Hon uttrycker att 

                                                           
7 Se också Bilaga 1 
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eleverna i sådana grupper drabbas p.g.a. begränsade möjligheter som exempelvis visar sig i 

form av begränsad undervisningstid samt begränsade möjligheter för planering av innehåll 

som kräver anpassning efter varje enskild elevs behov. ”Jag hinner inte med allt…” säger hon 

bekymrad över situationen. Hon menar att hon ett antal gånger har försökt att förklara för 

skolpersonalen hur svår situationen är men hon har inte fått något stöd. Hennes upplevelse är 

att ingen bryr sig varken om dessa elevernas behov eller om ämnet modersmål, berättar hon. 

Gällande stora och heterogena elevgrupper uttrycker hon ledsamt ”det är jätte jätte jobbigt för 

mig”. Hon nämner också hur hon på en av skolorna, där hon har färre elever, har möjlighet att 

bestämma mycket mer gällande antal elever i grupp samt gruppsammansättning medan hon 

har mycket begränsade möjligheter på en annan skola där hon har flest antal elever.  

Jen är i stort sett nöjd med gruppindelningen som hon själv får bestämma över, berättar 

hon. Hon menar att eleverna trots åldersskillnad ändå är på ungefär samma nivå 

kunskapsmässigt vilket hon tycker gör det lättare vid planering och genomförande av 

undervisning. Lisa anser att ”antal elever spelar inte så stor roll”, och hon tycker också att 

”det viktigaste är att eleverna är på samma kunskapsnivå”. Med tydlig frustration i rösten 

beskriver Rita en av sina grupper så här ”Så till exempel jag har en lektion som jag har en från 

åk två, en från åk fyra och en från åk sju. Och den som är från åk sju kan persiska väldigt bra 

och den som är från åk fyra är analfabet. Så sitter de tre tillsammans i en grupp eftersom det 

finns ingen annan tid att ha dem…”. 

Ronja berättar att hon ger enskild undervisning för yngre elever från olika 

förskolor/skolor och hon tycker att eleverna behöver undervisas i grupper. En annan lärare 

(Lena) är dock positivt inställd till blandade grupper. Hon menar att eleverna i dessa grupper 

brukar ha ett gott samarbete trots att det skiljer sig i ålder och kunskaper mellan dem. Hon 

menar också att det blir en ”dubbel inlärning” d.v.s. när äldre barn först lär sig av läraren och 

sedan försöker att förklara det inlärda materialet för de andra/yngre elever. Med besvikelse i 

rösten uttrycker Alina att det är jobbigt att tänka på planering och organisation av 

undervisningen när hon exempelvis ska ta hand om en grupp med yngre elever där det också 

en elev med funktionsnedsättning ska undervisas. Hon uttrycker att det är orimligt att ge 

eleven det stöd han/hon behöver samtidigt som att ha hand om undervisning för de andra 

yngre eleverna. Hon nämner också ett exempel från en blandad grupp där en elev som går i åk 

nio ska undervisas i samma grupp där mellanstadieelever går, vilket i sin tur gör att den äldre 

eleven vägrar att komma till lektionerna med motivering av att han inte vill ”komma med små 

barn”. 
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Utifrån ovanstående uppgifter syns det tydligt att nästan samtliga lärare i undersökningen, 

p.g.a. saknade resurser och därmed begränsningar på skol/kommunnivå, är tvungna att utgöra 

sin tjänst på ett flertal olika skolor. Dessa begränsningar gör också att lärarna blir tvungna att 

ge undervisning för heterogena elevgrupper där eleverna befinner sig på skilda ålder- och 

kunskapsnivåer vilket lärarna håller sig kritiska mot.  

 

5.2.2 Undervisningstimmar och schema 

Enligt lärarna varierar undervisningstimmar per grupp och per vecka beroende på antal elever. 

Nina berättar att hon får 40 minuter per grupp med ca 1-2 elever och om gruppen består av tre 

eller fler elever gäller en timmesundervisning. Hon nämner även att hon har grupper med 

ca.7-10 elever som får tvåtimmars lektion per vecka. Lale berättar att hon får 40 minuter per 

1- 2 elever per vecka. Per större grupp som exempelvis består av 10 eller fler elever får hon 

dock 50-55 minuter, säger hon. Jen berättar att hon har 30 minuter per en elev, 40 minuter per 

två elever och en timme per större grupper med 4-5 elever. Lisa säger att hon har fått ca en 

timme per grupp som kan bestå av ca.15-17 elever. Kajsas grupper med 1-3 elever får 40 

minuter i grundskolan och en timme 30 minuter på gymnasiet, menar hon. Kristi säger att hon 

har 40 minuter per grupp oavsett antal elever medan Rita och Alina menar att de har en timme 

per grupp oavsett antal elever. Ronja berättar att hon har 40 minuter per en elev vid enskild 

undervisning, en timme per förskolebarn vid enskild undervisning och en timme per grupp 

med två förskolebarn. Lena säger att hon har 90 minuter per grupp. Lola berättar att hon har 

30 minuter per elev vid enskild undervisning och en timme per grupp med 3-5 elever.  

Undervisningstiderna ser olika ut för samtliga lärare. Nina berättar att undervisningen 

oftast sker efter skoltid när det är en grupp med flera elever. Hon menar vidare att det finns 

möjlighet att ha undervisning innan de ordinarie lektionerna börjar om det handlar om en liten 

grupp. Lunchtiden kan också användas om eleven själv tycker att det går bra att använda 

ca.20 minuter för lunch och resten av tiden för lektionen, berättar Nina. Lale berättar att hon 

har flera undervisningstimmar under skoltid samtidigt som hon fortfarande har mycket 

undervisning efter skolans ordinarie schema. Hon berättar också att hon på en särskola har 

minst antal elever och mindre grupper med två elever i var. Hon uttrycker att det är bra att 

grupperna inte är så stora där då dessa elever under lektionerna behöver särskilt stöd. Några 

lärare (Kajsa, Lisa, Lale) nämner hur de brukar ägna lite extra tid åt särskilt stöd för de elever 

som behöver det. En del lärare (Kajsa, Rita) nämner att de för att få till sin undervisning under 

skoltider brukar välja de tider som tilldelas exempelvis elevens val, mentorstid (Rita), en del 
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av lunchtider eller rasttider (Nina, Ronja). Kristi som undervisar i engelska som modersmål 

berättar att hon lyckas att ha undervisning på skoltid för vissa elever som kommer till 

modersmålsundervisning under tiden när deras klasskompisar har ordinarie lektion i engelska. 

Hon påpekar att ”det är väldigt svårt att få eleverna att stanna efter skolan”. ”Vi har förstått att 

eleverna inte vill komma till modersmålsundervisningen efter skoltid eftersom de blir trötta 

då.”, säger Rita. Samtliga lärare uttrycker att det behövs fler undervisningstimmar per vecka. 

Lisa understryker att arabiskans skriftspråk är tidskrävande och inte är så lätt att lära sig under 

de få undervisningstimmarna som eleverna får per vecka. Samtliga lärare uttrycker också att 

det är beklagligt att modersmålsundervisning inte får möjlighet att ges under skoltider och att 

eleverna brukar vara trötta och mindre motiverade efter skolan. Dessutom menar lärarna att ha 

ämnet modersmål efter skoltider kan skapa fel uppfattning om ämnet hos en del elever 

och/eller deras föräldrar eftersom det kan uppfattas som om att ämnet inte är så viktigt och att 

det inte har någon koppling till skolans övriga/ordinarie verksamhet. Lärarna säger att de 

tycker att ämnet har rätt att få samma villkor och samma möjligheter eftersom det bl.a. har 

egen kursplan och kunskapskrav som ska följas precis som i de övriga skolämnena. Dessutom 

uttrycker de att ämnet är viktigt för elevernas språkutveckling och skolframgång. ”Man hinner 

inte så mycket under en lektion.”, ”Samtidigt så har kraven på modersmål höjts enligt den nya 

läroplanen… och nu är ämnet inte längre ett stödämne som det var förut, utan det är ett 

självständigt ämne vilket gör att eleverna ska kunna modersmålets skriftspråk också”, säger 

en av lärarna (Lisa). Med tydlig frustration i rösten uttrycker Kajsa: ”Men hur ska vi 

kompensera det för att uppnå det kravet?” ”Hur kan jag på 40 minuter i veckan lyfta upp allt 

detta?”. Hon menar vidare att hon gör så gott hon kan för att hinna med så mycket som det går 

att hinna med under den begränsade tiden. Ett exempel som hon nämner är ord- och 

begreppsförklaring som kräver mycket mer tid än vad som egentligen går att hinna med under 

en lektion/vecka. När eleverna behöver stöd med förklaring av 40-50 nya ord och begrepp, 

hinner hon bara med ca tio ord och begrepp då resten av undervisningstiden under en lektion 

behöver ägnas åt annat också, förklarar hon.  

Nina uttrycker att det är besvärligt att åka mellan många olika skolor för att ta hand om både 

modersmålsundervisning samt studiehandledning. Hon förklarar att hon har ett tätt schema 

och behöver springa hela tiden mellan och inom olika skolor vilket gör att hon hela tiden har 

det tufft. Det skulle betyda mycket och skulle skapa en annan attityd hos skolpersonal och 

elever om modersmålsundervisning skulle vara schemalagd och om eleverna hade fler 

undervisningstimmar, säger Ronja. Kristi uttrycker:  
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Man måste ha tid för planera också, tid och ork för att ge lektionerna. När man har så 

många skolor man åker runt till då är det svårt […] mer lektioner, mer tid med våra 

elever […] Det är mycket vi måste göra på 40 minuter. Svenskan har ju samma krav 

som vi har, minus att vi ska jämföra språk, minus att vi ska jämföra tradition och kultur. 

Svenskan har 3-4 lektioner i veckan […] Det är lite orättvist att vi har så stort krav på så 

kort tid. 

 

Rita berättar att hon ger två hemläxor i veckan för att hinna lite mer med planeringen, annars 

tycker hon att det är svart. Även om Rita säger att hon får bestämma själv över gruppering av 

sina elever menar hon samtidigt att hon oftast är tvungen att utgå från de begränsade 

möjligheter hon får av arbetsgivaren. Hon säger också att hon önskar att hon hade möjlighet 

att organisera en grupp med elever med samma kunskapsnivå och att hon också fick 

schemalägga sina lektioner under skolans ordinarietider. Hon tillägger att hon även önskar att 

det fanns möjlighet att ge eleverna flera timmar i modersmålsundervisning både för att 

eleverna själva är intresserade av ämnet och också för att de behöver mer stöd i modersmål. 

Dessutom behövs flera timmar för att hinna med de kunskapskraven och de mål som står i 

läroplanen, menar Rita. 

Ovanstående uppgifter om undervisningstider och elev(grupper) sammanfattats i tabell tre 

nedan. Resultatet visar på varierande schemaposition och undervisningstid som 

modersmålslärarna har i olika skolor. Sammanfattningsvis kan man säga att 

undervisningstiden i modersmål är i snitt mellan ca.40 minuter till en timme per 

elev/elevgrupp. Resultatet visar också på varierande möjligheter som lärarna får för sin 

undervisning som enligt dem brukar ske under elevernas lunchtid, på rasterna, innan eller 

efter skolans ordinarie tider. Dock är efterskoltider vanligaste undervisningstid för ämnet 

modersmål vilket lärarna ser som ett problem med motivering att eleverna blir trötta efter 

skolan eller också att ämnet kan uppfattas av eleverna och deras föräldrar som något oviktigt. 

Utifrån ovanstående uppgifter blir det också tydligt att lärarna inte tycker att 

undervisningstiderna per vecka är tillräckliga för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. 
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Tabell 3 Översikt över undervisningstid(er) per elev(grupp(er)) 

Namn 90 minuter 

per grupp 

30 min. vid 

enskild 

undervisning 

en timme 

per 

grupp  

40 minuter 

per 1-3 elever 

i grundskolan 

1,5 timme per 

1-3 elever på 

gymnasiet 

40 

minuter 

per 

grupp  

två timmar per 

större grupp (7-

10 elever) 

50-55 minuter 

per större 

grupp 

40 minuter vid 

enskild 

undervisning 

Lena x         

Lola  x x       

Kajsa    x x     

Kristi      x    

Jen  x x x      

Lisa   x       

Nina   x x   x   

Lale    x    x  

Rita   x       

Alina   x       

Ronja   x      x 

 

5.2.3 Stöd med undervisningsmaterial 

När jag undrar om lärarna får stöd med undervisningsmaterial och övriga resurser för sin 

undervisning, då svarar fem av lärarna (Nina, Lisa, Rita, Ronja och Lena) att de i stort sett är 

nöjda och att de tycker att de får det stöd de behöver för sin undervisning. Lisa och Rita 

berättar att de har tillgång till digitala resurser såsom I-pad, dator, tillgång till internet och e-

böcker. Ronja berättar att alla modersmålslärare i hennes kommun får en jobbdator och att 

modersmålsenheten tilldelar en viss summa pengar till varje grupp elever i syfte att köpa 

digitala resurser och läromedel. Sex av lärarna (Lale, Kristi, Kajsa, Lola, Jen och Alina) 

uttrycker dock missnöje gällande saknat stöd. De menar att stödet varierar beroende på skola. 

Exempelvis berättar Lale att hon saknar stöd på en av skolorna där hon har de flesta av sina 

elever. Hon nämner att hon gärna skulle vilja använda digitala hjälpmedel i undervisningen 

men att hon saknar skolans stöd för det. Hon påpekar att modersmålsämnet inte får samma 

stöd som de andra ämnena i skolan. Kristi berättar: ”Jag har tur att jag har den här skolan. Jag 

använder mycket av material från den här skolan för mina lektioner.” Hon menar att hon 

tyvärr inte får samma hjälp av de övriga skolorna där hon jobbar. Vidare berättar hon att det 

är komplicerat för modersmålslärare i hennes kommun där det är bestämt att lärarna som 

jobbar på färre än fyra skolor ska tillhöra en skola och därmed ska få all hjälp av samma 

skola. Men i hennes fall när hon har flera skolor behöver hon vända sig till varje enskild 
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rektor för att få hjälp med undervisningsmaterial, vilket hon tycker är jobbigt, berättar hon. 

Kristi säger att hon är glad över att få jobba i den skolan där jag besökte henne för intervjun. 

Hon visar sin arbetsplats där hon har ett arbetsbord, stol och ett skåp med 

undervisningsmaterial som hon använder i sin undervisning. Kristi understryker att hon enbart 

har en elev som läser modersmål med henne på den skola men att hon ändå får tillgång till 

egen arbetshörna eftersom hon på samma skola, förutom modersmålslärarjobbet, undervisar 

även ett visst antal timmar i ämnet engelska. Kristi poängterar också att hon inte har någon 

liknande arbetsplats på någon av de andra skolorna där hon undervisar flest timmar. En annan 

lärare, Lola berättar att hon oftast saknar tavla, pennor, block och annat som hon behöver för 

sin undervisning.  

 

5.2.4 Undervisningslokaler 

Nästan samtliga lärare uttrycker sin besvikelse över situation med undervisningslokaler. De 

menar att de oftast saknar tillgång till lämpliga undervisningslokaler och att det är vanligt att 

de tillsammans med eleverna tvingas gå runt i skolan för att hitta en ledig och lämplig lokal. 

Rita berättar att det är lättare att få tillgång till bildlokaler, dock tycker hon inte att lokalerna 

är lämpliga för modersmålsundervisning. Nina menar att det inte finns några bestämda lokaler 

som kan användas av modersmålslärarna och det är alltid lika kämpigt att få till det att 

fungera. Lärarna berättar också att de tillgängliga lokalerna kan se olika ut och att det är 

vanligt att de får undervisa i lokaler som inte är anpassade för undervisning. Med 

besvikelseuttryck berättar Nina om att hon brukar nöja sig om hon ”bara får tillgång till bord, 

stolar och en tavla”. Vidare menar hon att hon är tacksam för det hon får och vill inte ”krångla 

till” eller på något annat sätt vara till besvär då hennes upplevelse är att modersmålslärares 

uppdrag ändå ligger utanför skolans ordinarie ramar. Lale berättar att lokalerna oftast är 

trånga och olämpliga för undervisning. Hon beskriver särskilt en lokal där hon har flesta 

lektioner och hon menar att denna lokal har tvättmaskin och torktumlare som aktivt används 

av skolpersonalen som ofta kommer in under lektionerna för att använda rummet vilket i sin 

tur stör undervisningen. Vidare berättar Lale om att hon försökt att förklara för personalen att 

de stör henne och eleverna: ”Det går inte att ni ska tvätta medan jag håller i undervisningen”. 

Vidare tillägger hon med besvikelseuttryck ”Det är jätte rörigt faktiskt, jätte rörigt…” och 

menar att hon tycker att det är tråkigt att skolan inte ger henne och barnen bättre lokaler. 

Kajsa som också har problem med undervisningslokal berättar: ”Ibland när vi är utan rum 

eller har inte möjligheter eller … försöker jag lösa det så att eleverna inte tappar lust […] jag 
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säger till mina elever om vi har bestämt oss att vi ska gå vidare och vi ska lära oss nånting 

[…] vi ska inte tappa tålamodet eller vara ledsna för det.” Kajsa menar också att lokalerna 

som hon liksom de andra modersmålslärare kan få tillgång till brukar vara fullbokade och att 

det är vanligt att undervisningstiden minskas med ca.5-10 minuter när läraren som har sin 

undervisning före behöver lite tid för att kunna packa ihop och överlämna innan hon lämnar 

lokalen. Därefter tar det ytterligare tid för att ”hinna förbereda undervisningsmiljön” före 

lektionens start, vilket brukar stressa, menar hon. Två av lärarna (Lisa och Kristi) berättar att 

de haft problem med lokaler tidigare men inte nu längre. Alina menar att det varje läsår sker 

fördelning av undervisningslokaler för ämnen och lärare och det är alltid modersmålsämnet 

som råkar hamna utanför. Ronja menar att det brukar se olika ut och en del skolor med fler 

invandrarelever har bestämda lokaler som olika modersmålslärare får dela på men det finns 

också skolor där hon får sitta i en lokal som används som ”förråd med bl.a. kartonger och 

gamla datorer runt omkring”. Där saknar hon ”tavla, eller papper eller penna… man blir 

tvungen att komma på lösningar”, säger hon och låter besviken. Lola berättar hur hon på vissa 

skolor undervisar i en korridor eller på skolsjuksköterskans kontor där hon saknar 

undervisningsresurser och anpassad undervisningsmiljö. Nästan samtliga intervjuade 

modersmålslärarna uttrycker att de önskar att de hade ett tilldelat för ämnet klassrum där de 

kunde genomföra sin undervisning och dess planering. Lärarna säger också att de önskar att 

de i samma rum kunde förvara allt undervisningsmaterial (t.ex. dator, pennor, pärmar, böcker 

osv.) och övriga resurser som de behöver. De poängterar att det skulle betyda mycket för 

ämnet och för eleverna som då skulle känna sig trygga. Möjligheten skulle kunna bidra till att 

ämnet synliggjordes, förklarar de. Lärarna understryker även att det vore skönt att slippa bära 

tungt allt material eller digitala resurser från en skola till en annan. Lärarna säger att de tycker 

att det är beklagligt att de inte har samma villkor som de övriga ämneslärarna har. Det är bara 

en lärare (Lena) som säger att hon har tillgång till egen undervisningslokal som hon inrett och 

anpassat för sin undervisning. Dock tillägger hon att lokalen ligger i biblioteksområde och är 

tillgänglig för alla som går förbi. 

Ovanstående genomgång visar tydligt på bristfällig tillgång till lämpliga 

undervisningslokaler för modersmålsundervisning. Enligt lärarnas beskrivningar är problemet 

förekommande varje termin och det oftast är svårt att hitta någon bra lösning och få hjälp av 

skolpersonalen då ämnet är låg prioriterat. Lärarna uttrycker också att tillgång till lämpliga 

undervisningslokaler skulle betyda mycket för elevernas bästa och skulle synliggöra ämnet i 

skolan. 
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5.2.5 Skolpersonalen – attityder, förhållningssätt och samarbete  

Modersmålslärarna säger att de upplever att skolpersonalen i stort sett inte känner till 

modersmålsämnets syfte och betydelse för andraspråkselever. Lärarna säger också att de 

upplever att ämnet modersmål låg prioriteras av skolpersonalen. Nästan samtliga lärare i 

undersökningen (Nina, Lale, Jen, Alina, Rita, Kajsa, Kristi, Ronja) berättar att de saknar ett 

samarbete med övriga ämneslärare. Lärarna uttrycker att det skulle vara trevligt och givande 

om de andra lärarna skulle visa något intresse för samarbete. Lärarna säger att de önskar att 

ämnet modersmål skulle bli en integrerad del av skolan. Lärarna förklarar att de inte träffar 

andra ämneslärare då deras schema och undervisningstider ligger utanför skolans ordinarie 

verksamhet. De berättar också att de upplever att modersmålsämnet uppfattas som om att det 

är något extra och inte har så stor betydelse för eleverna. 

När jag undrar på vilket sätt skolorna använder modersmålslärarnas kompetens då svarar 

flera av dem (Nina, Kajsa, Rita, Alina, Lena, Ronja) att de vid behov, används som tolkar på 

skolan eller som kontakt mellan skolan och hemmet. Nina tillägger att det ibland händer att 

andra ämneslärare vill få hjälp med frågor som rör t.ex. andraspråkselevernas kultur och 

religion. Kristi menar att det kan förekomma att engelsklärare på skolan behöver hennes hjälp 

med extra material till vissa elever som är väldigt duktiga på engelska och behöver extra 

uppgifter att jobba med. Nina berättar hur vissa lärare uttrycker öppet att de inte vill att 

eleverna ska delta i modersmålsundervisningen. Hon ger ett exempel från en skola där en 

lärare på ett möte har uttryckt sig negativt och sagt att hon tycker att eleverna inte ska få 

använda sitt modersmål under rasterna. Nina menar att hon är besviken över detta uttalande 

och tycker att det låter ”rasistiskt och respektlöst” mot elevernas modersmål och identitet och 

att det är fel att bestämma över barnens vilja att använda sitt modersmål under rasterna när de 

får umgås med andra barn i en informell situation. Nina nämner även ett annat exempel som 

hon hört från en kollega, en annan modersmålslärare som berättat för henne om en klasslärare, 

på en skola, som försökt att förhindra modersmålsundervisning genom att förklara för en 

förälder att eleven riskerar att missa sin ordinarie lektion om modersmålsläraren hämtar 

barnet under en viss tid. Nina menar att detta hände trots att klassläraren själv hade 

rekommenderat modersmålsläraren att välja den tiden. Lale berättar hur vissa lärare inte har 

tillåtit henne att dela ut ansökningsblanketter till föräldrarna vars barn varit intresserade av 

modersmålsundervisning. Hon säger att hon uppfattar att det var märkligt att skolpersonalen 

förhindrade nya anmälningar med motivering att skolan inte har möjlighet att ge 

modersmålsstöd för fler elever. Lale menar att hon är besviken över detta och tycker att alla 
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barn ska få samma rätt till modersmålsundervisning. Ett annat exempel som nämns av Kristi 

handlar om en vikarierande lärare som vid ett samtalstillfälle har uttryckt sig om några 

nyanlända elever och sagt: ”De bör inte gå på modersmål för de behöver svenska mycket 

mer.” 

Lale berättar att hon endast minns ett enda exempel när en ämneslärare visat intresse för 

hennes ”arbetssätt och taktik” kring en elevs utveckling då ”läraren själv haft lite svårt att veta 

hur hon skulle hantera vissa situationer och lära eleven”. Lärarna säger att de önskar att 

skolpersonalen skulle förstå vikten av modersmålsundervisningen samt att de skulle sätta lika 

värde på ämnet. Nina påpekar också skolpersonalens nedvärderande attityd och nämner ett 

exempel med en lärare som sagt att ”ämnet modersmål är inte lika viktigt som matte eller 

svenska”. Hon beklagar sig över skolpersonalens okunskap om ämnets betydelse och 

respektlösa attityd. Hon poängterar att hon tycker att det är märkligt att ämnet inte är 

obligatoriskt trots att det har egen kursplan och kunskapskrav liksom de övriga skolämnena. 

Lisa säger däremot att hon upplever att modersmålsämnet är uppskattad av skolpersonalen 

som är positivt inställda till ämnet och verkar förstå dess betydelse för elevernas 

skolframgång. Hon menar att hon trivs på jobbet och säger att hon har ”väldigt bra relationer” 

med de övriga lärarna. Lisa berättar också hur hon, av eget initiativ, vid ”temametod” försöker 

samarbeta med andra lärare och tar reda på aktuellt tema som eleverna jobbar med i övriga 

ämnen vilket hon sedan kopplar till sin undervisning.  

Kajsa säger att hon upplever att skolan fortfarande ser på invandrarelever som på ”svaga 

elever”. ”Dessa elever är inte svaga utan de behöver hjälp”, säger hon bestämd. Hon säger att 

hon anser att flerspråkighet och interkulturalitet ska främjas i skolan. Enligt Kajsa har 

skolpersonalens förhållningssätt till modersmålsämnet blivit bättre: ”Med tiden det har 

ändrats lite.” Vidare säger hon att hon upplever att lärarna under de senaste åren har blivit mer 

medvetna om modersmålets vikt och betydelse både för själva eleverna och för skolan. Dock 

menar hon också att skolpersonalen inte brukar söka särskild kontakt med modersmålslärare. 

Kajsa tillägger att hon själv brukar visa intresse för samarbete med övriga lärarna då hon 

menar att hon är intresserad av sina elevers skolgång: ”Jag försöker knyta alltid min 

undervisning till skolans ordinarie arbete”. 

Kristi uttrycker att det är tråkigt att hon inte kan känna sig som en del av någon skola och 

att tiden inte räcker till för att lära känna de andra lärarna, att ha möjlighet att samarbeta inom 

ett arbetslag och därmed vara delaktig i skolans övriga verksamhet vilket enligt henne beror 

på att modersmålslärarna behöver jobba på så många skolor och undervisa efter skoltid. Rita 

berättar att hon skulle behöva samtala och samarbeta med de övriga ämneslärare eftersom hon 
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planerar sin undervisning med koppling till övriga skolämnen. Hon berättar också hur en del 

lärare försöker undvika modersmålslärares närvaro under sina lektioner. Dessa lärare, enligt 

henne, menar då att de inte behöver någon hjälp med språkstöd eftersom de tycker att 

eleverna kan klara sig ändå. Detta förvånar Rita eftersom hon menar att hon är säker på att 

eleverna kan behöva extra stöd då det handlar om nyanlända elever som inte behärskar 

svenska. Vidare säger Rita med besvikelseuttryck: ”Men om det händer ett problem då är 

modersmålslärare jätteviktig. Då kommer de på en gång till mig…” Rita menar att hon är 

tveksam om övriga lärare är medvetna hur de ska använda modersmålslärare som en resurs 

och stöd. Däremot menar Rita att hon i sin roll som studiehandledare har möjlighet att 

samarbeta med övriga lärare. Hon uttrycker att det är bra att hon åtminstone genom att 

studiehandleda har möjlighet att ta reda på vad eleverna jobbar med i skolans övriga ämnen 

och att hon på det sättet lättare kan koppla innehåll i de övriga skolämnena till sin 

undervisning och därmed ge eleverna det stöd de behöver. 

 Alina beskriver att hon har några kollegor som gått olika kurser och fått nya kunskaper 

om vikten av modersmålsämnet vilket gjort att de nu har bättre förståelse för ämnet och 

modersmålslärarnas roll i skolan. De övriga lärarna saknar dock fortfarande kunskaper om 

ämnets betydelse och det är oftast kämpigt att få försöka förklara för dem, berättar hon. Alina 

berättar vidare hur hon en gång fick en förfrågan av sin rektor som menade att en nyanländ 

elev med ett annat modersmål skulle tas hand om henne då rektorn menade att eleven skulle 

behöva modersmålsstöd. Alina berättar att hon inte accepterade detta eftersom eleven hade ett 

annat modersmål än det som hon undervisade i. Alinas upplevelse enligt henne är att skolan 

inte har någon koll på modersmålsämnet eller på modersmålslärarnas ansvar och att ämnet 

inte tas på allvar.  Lena berättar att hon upplever att skolpersonalen på en skola ser på 

modersmålsundervisning och studiehandledning som ”samma sak” där huvudsyftet är att ge 

eleverna studiestöd vilket enligt henne är ”väldigt positivt”. Lena berättar också att hon aldrig 

haft ett samarbete med övriga lärare fast hon upplever att skolpersonalen är positiva och visar 

respekt. Hon säger att hon upplever att hon fått bra bemötande, respekt och positiva attityder 

från skolpersonalen. Lena berättar också om några elever som inte vill ”vara invandrare” då 

de blivit påverkade av skolans negativa inställning. Lola menar att hon inte heller upplever att 

ämnet modersmål är en integrerad del i skolan och att övriga lärare visar intresse för ämnet 

eller ett behov att samarbeta. Dock säger hon att hon inte tycker att hon saknar ett samarbete 

med skolpersonalen då hon känner att hon nöjer sig med kontakt med sina elever och att 

undervisningen fungerar bra ändå. Dessutom vet hon inte hur hon ska samarbeta med andra 

lärare och varför ett samarbete behövs, menar hon.  
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Samtliga lärare i undersökningen menar att det inte finns någon uppföljning eller 

utvärdering av modersmålsundervisningen på skol- eller kommunnivå. Lale berättar att hon 

av eget initiativ brukar utvärdera sin undervisning genom bl.a. dela ut utvärderingsblanketter 

till barnen och deras föräldrar. Hon menar att hon gör det för att veta vad de tycker om 

lektionerna och vad som är bra eller mindre bra med hennes val av undervisningsinnehåll eller 

arbetssätt. Hon berättar också hur utvärderingen brukar hjälpa henne att ta reda på vad 

eleverna är intresserade av att jobba med eller vad de behöver få hjälp med. Lisa berättar 

också att hon själv utvärderar sina lektioner genom att samtala med eleverna och fråga dem 

om deras åsikter kring undervisningens innehåll, material och arbetsmetod. Lisa menar att hon 

önskar att de andra ämneslärarna skulle intressera sig och delta under lektionerna för att 

bedöma hennes pedagogiska sätt och framföra sina åsikter från lärarperspektiv.  

Ovanstående genomgång visar på bristande samarbete mellan modersmålslärare och 

övriga ämneslärare vilket enligt de intervjuade lärarnas beskrivningar kan bero på: att ämnet 

ligger utanför skolans övriga verksamhet, att skolpersonalen inte känner till 

modersmålsämnets syfte och roll samt att ämnet är låg prioriterat av andra olika anledningar. 

Enligt ovanstående beskrivningar synliggörs även att en del skolpersonal kan vara negativt 

inställda till ämnet modersmål. 

 

5.2.6 Samarbete med övriga modersmålslärare 

Lärarna berättar om ett gott samarbete med andra modersmålslärare. De menar att 

modersmålslärarna brukar ha gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte som vanligtvis sker 

under regelbundna träffar på bestämda av kommunen platser (t.ex. språkcentrum, 

modersmålsenhet). Lärarna (Nina, Lale, Jen, Kajsa, Kristi, Ronja, Lena, Lisa, Rita och Lola) 

menar att de även brukar träffa sina kollegor på konferensdagar som anordnas årligen. Nina 

påpekar att hon är glad över att ha en chef som själv är invandrare och har en 

modersmålslärarbakgrund vilket gör att han/hon är väl medveten om vikten med ämnet, har 

mer kunskaper inom området och därmed förstår modersmålslärarna mycket bättre. Lisa 

beklagar sig över att hon i sin kommun inte har så mycket samarbete med övriga 

modersmålslärare vilket enligt henne beror på att alla lärarna har tätt schema och jobbar olika 

tider som i sin tur gör det svårt för att hitta gemensamma träfftider. Däremot har Lisa på eget 

initiativ, ett nätverkssamarbete via internet som möjliggör för modersmålslärare från andra 

kommuner att träffas för erfarenhetsutbyte som brukar vara givande och intressant, berättar 

hon.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att samarbete mellan modersmålslärare, enligt de flesta 

intervjuade lärarnas beskrivningar, brukar fungera bra.  

 

5.2.7 Föräldrar - samarbete och förväntningar på modersmålsundervisning 

Lärarna anser att det är viktigt med föräldrasamverkan eftersom den bidrar till motivation och 

skapar mer intresse hos barnen för ämnet modersmål. Vidare berättar de att samarbete med 

föräldrarna brukar se olika ut. Lale berättar att de flesta föräldrar är mycket intresserade av 

ämnet modersmål och vill gärna att barnen ska få fler lektioner per vecka. I stort sett är 

lärarna nöjda med föräldrarnas engagemang och intresse för ämnet, menar de. De menar 

också att de har något samarbete med de flesta föräldrarna och att samarbetet brukar fungera 

genom bl.a. mejlkontakt, brevväxling och telefon. Samarbetet brukar ske kring hemläxor, 

ordinarie/extra uppgifter osv. Lisa berättar att hon, av eget initiativ, i början av varje termin 

brukar kalla föräldrarna till föräldramöte där hon tar upp frågor kring undervisning, ”skolans 

värdegrund, demokratifrågor, hur viktigt att respektera andras åsikter”, ”vilka förväntningar 

som föräldrarna och skolan har på varandra”. Lisa berättar också att hon även brukar ta upp 

innehåll från rektorns tal till föräldrarna från ett ordinarie föräldramöte och hon förklarar det 

på arabiska för att se till att ”alla arabisktalande föräldrarna förstår det”, vilket hon tycker är 

viktigt då det handlar mycket om det ansvar och de skyldigheter som skolan, föräldrarna samt 

eleverna har, uttrycker hon. Dessutom brukar Lisa vid föräldramöte ta upp och berätta om mål 

och innehåll i kursplanen, säger hon. Lisa säger att hon tycker att det är viktigt att hon vid 

första kontakt med föräldrarna tydliggör bl.a. sitt arbetssätt och förklarar vilka 

kunskapskraven är. Hon berättar hur en del föräldrar gärna besöker lektionerna. Kristi nämner 

också föräldrars deltagande under lektionerna. Lena nämner att en del föräldrar inte är 

medvetna om modersmålslärarens roll eller syfte med ämnet och tror att modersmålsläraren 

ska fungera som tolk. Vidare berättar hon att hon har dålig erfarenhet av möte med sådana 

föräldrar som inte verkar så positivt inställda till modersmålsämnet. Det finns lite samarbete 

med föräldrar till nyanlända barn eftersom dessa föräldrar är lite oroliga för sina barns 

skolgång och bristande svenska, menar Lena och tillägger att hon brukar fungera som 

kontaktperson mellan hemmet och skolan. Lola berättar dock att hon inte har något samarbete 

med föräldrarna. 

Enligt ovanstående genomgång är lärarna i stort sett nöjda med föräldrasamverkan kring 

ämnet modersmål. Dock kan det också finnas en del föräldrar som inte känner till syfte med 

modersmålsämnet eller att de kan vara negativt inställda till ämnet, nämns av några 

modersmålslärare.  
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5.2.8 Kompetensutveckling - möjligheter och begränsningar 

Samtliga lärare uttrycker att de är positiva till kompetensutveckling och nästan alla nämner att 

de någon gång får möjlighet att åka till olika konferenser eller delta i någon utbildning. Men 

de säger att de önskar mer satsning på kompetens för att få nya kunskaper. Lale menar att hon 

är besviken över att hon inte fått möjlighet till kompetensutveckling. Hon uttrycker att hon 

anser att hon definitivt behöver utvecklas. Dock nämner hon också att hon trots avsaknad 

svensk utbildning ändå gör ett bra jobb och anstränger sig för att anpassa sin undervisning 

efter ”de krav som finns i Sverige". Jen säger att hon tycker att ”det är jätte kul” att hon får 

möjlighet till kompetensutveckling som kan vara i form av bl.a. universitetskurser och olika 

konferenser. Nina nämner att hon får möjlighet till kompetensutveckling som ges i form av 

bl.a. fristående kurser eller annan utbildning från Skolverket. Hon berättar också att alla 

modersmålslärare inte får samma möjlighet vilket beror på ekonomin. Hon menar att hon som 

är ensam lärare i sitt språk i kommunen får bättre villkor jämfört med sina kollegor som är 

flera med samma språk från samma kommun. Lisa nämner också 

kompetensutvecklingsmöjligheter i form av fristående kurser. Vidare menar hon att hon är 

intresserad av kompetensutveckling och skulle gärna vilja utvecklas mer då hon upplever att 

hon har stor nytta av de nya kunskaper som hon får vilket underlättar för henne i det fortsatta 

jobbet. Hon nämner att hon senast satsat på kurser i pedagogiskt ledarskap och kurser i 

digitala verktyg i undervisningen. Ronja nämner sin önskan om en universitetsutbildning för 

modersmålslärare som hon tycker skulle hjälpa henne höja sin kompetens. 

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjuade lärarna är positivt inställda till 

kompetensutveckling. Möjligheterna kan dock variera beroende av skolans/kommunens 

resurser, menar de.  

 

5.3 Modersmålsundervisning- innehåll och arbetssätt 

I följande avsnitt behandlas resultat av informanternas svar på andra del av temaguide, 

intervjufrågorna som berör innehåll och arbetssätt i modersmålsundervisningen.  

 

5.3.1 Syfte med modersmålsämnet och modersmålslärarens ansvar 

Frågorna: Varför är det viktigt med ämnet modersmål? och Vad har modersmålslärare för 

ansvar? besvaras av informanterna på följande sätt. Nina menar att hon tycker att det är 

viktigt att barnet lär sig samt utvecklar sitt modersmål för att kunna ha kontakt med sin släkt 

som bor kvar i ursprungslandet vilket i sin tur stärker barnets identitet. Hon menar också att 
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det inte bara handlar om språkinlärning eller språkförstärkning utan det handlar om att få 

kunskaper om den andra kulturen genom att kunna göra jämförelser med sin egen kultur där 

modersmålslärares ansvar är att förmedla detta för barnet. Nina menar att en viss grupp elever 

exempelvis behöver mer information om grundläggande mänskliga rättigheter, värdegrund i 

det svenska samhället, information om demokrati samt jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Hon säger att hon då tycker att det är viktigt att hon hjälper dessa elever att förstå hur 

samhället i Sverige fungerar och att det är viktigt att barnen lär sig visa respekt för samhällets 

normer och värdegrund. Lale berättar att hon tycker att eleverna genom modersmålsämnet ska 

kunna förstå, läsa och skriva på sitt modersmål. Det är också viktigt att de känner till den 

kultur och de traditioner de kommer ifrån och att de ska kunna jämföra det med kultur och 

traditioner i Sverige, säger hon. Jen poängterar forskningsresultat som påpekar vikten av 

modersmålsämnet för barn som genom att stärka sitt modersmål blir stolta över sin bakgrund 

och identitet vilket i sin tur bidrar till starkt självförtroende. Dessutom får de lära sig att läsa 

och skriva på sitt modersmål, tillägger hon. Även Lisa poängterar att hon tycker att 

modersmålsämnet är viktigt för identitet och hon menar att eleverna i första hand ska kunna 

”behålla sin identitet”, ”och det är viktigt för eleverna att behålla språket, kultur och 

traditioner”, säger hon. Liksom Nina säger Lisa att hon tycker att språket är viktigt för 

kommunikation med släkt som bor kvar i hemlandet. Hon säger också att hon tycker att 

modersmål är viktigt för språkutveckling och menar ”Har man goda kunskaper i modersmålet 

så blir det lättare att kunna förstå och lära sig ett nytt språk oavsett om det är svenska eller ett 

annat främmande språk. […] för då har de alltid ett språk att jämföra med”, säger hon. Vidare 

menar hon att eleverna behöver stöd i modersmålet när de skaffar sig nya kunskaper och lär 

sig nya begrepp i skolan. Lisa säger också att hon tycker att det är hennes ansvar som 

modersmålslärare att se till att eleverna får rätt uppfattning av normer och värdegrund i det 

svenska samhället. Hon berättar att hon tycker att hon alltid ska tydliggöra och förklara för 

eleverna samt vägleda dem i skolan. Kajsa säger att hon anser att modersmålslärare själv ska 

kunna känna sig trygg i sin identitet och sitt ursprung för att kunna vara en förebild för sina 

elever och hjälpa dem ”att behålla sin identitet och sitt ursprung och också berikas av den 

svenska kulturen”. Hon säger att hon tycker att modersmålslärare ”måste fungera som en bro 

mellan” eleverna och det svenska samhället. Modersmålsämnet, ska, enligt henne hjälpa 

barnen från andra kulturer att behålla sin identitet, använda sin kompetens och bidra till det 

svenska samhället ”för att behålla sin identitet och berika sig med den andra”. 

Modersmålslärare ska kunna koppla modersmålet till svenska språket samt kultur från 

elevernas hemland till den svenska kulturen och det svenska samhället, förklarar hon. 
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Kristi säger att hon tycker att barnen genom modersmålsundervisning ska kunna stärka 

sitt modersmål vilket i sin tur kan bidra till inlärning av flera andra nya språk. Modersmål är 

det språk som man kan uttrycka sina känslor på och känna sig bekväm i, tycker hon. 

Dessutom anser hon att de elever som kommer till ett nytt land i lite senare skolålder redan 

har sin kultur i det språk som är deras modersmål och att det är viktigt att de utvecklar det 

språket för att kunna lära sig ett nytt språk, för att kunna koppla till och jämföra. Kristi 

uttrycker att hennes ansvar är att genom att ge stöd i modersmålsämnet ”se till att eleverna får 

den bästa möjligheten att nå alla mål i alla ämnen.” Rita berättar också att hon tycker att 

ämnet modersmål bidrar till starkare modersmål och hjälp till inlärning av svenska. Hon 

uttrycker att hon anser att modersmålet är lättare att uttrycka sina känslor på. ”Om eleverna är 

starka i sitt modersmål då blir de också starka i andra språk.” menar hon. Hon uttrycker också 

att hon tycker att eleverna genom att kunna dra jämförelser mellan sitt modersmål och det nya 

språket lättare kan förstå nya begrepp och skolspråk. Rita ger ett exempel där hon berättar att 

hon genom studiehandledning deltar under vissa lektioner i NO och SO och att hon brukar 

observera hur hennes elever kan ha svårt att förstå nya ord och begrepp som presenteras på 

svenska. Senare när hon under modersmålsundervisningstimmar tar upp samma ord och 

begrepp och förklarar på elevernas modersmål kan hon observera att eleverna blir aktiva 

genom att ställa frågor och diskutera mer. Därmed tycker hon att det är viktigt att eleverna får 

stöd med förklaring av nya ord och begrepp som lärs in i skolan, säger hon. Dessutom 

påpekar Rita att eleverna genom modersmålsundervisning blir mer medvetna om sin kultur, 

sina traditioner och om sitt lands historia vilket gör dem stolta över sitt ursprung samt gör det 

lättare för dem att förstå andra kulturer. Vidare uttrycker hon också att hennes ansvar är att 

lära eleverna att läsa och skriva på sitt modersmål för att de bl.a. ska kunna kommunicera med 

släkten som bor kvar i hemlandet. Rita hävdar att hennes roll i dessa barns skolgång är viktig 

för hon tycker att barnen med hennes stöd kan förstå mycket bättre och anpassa sig lättare till 

det nya samhället och till den nya kulturen. Även Alina kopplar ämnets roll till starkare 

identitetskänsla, självförtroende, språkutveckling och bättre förståelse för både sin egen kultur 

och den nya kulturen. Hon berättar också att hon tycker att barnen lär sig ett annat språk 

mycket lättare, förstår och respekterar andra kulturer när de har ett starkt modersmål. Hon 

tycker också att modersmålslärarens ansvar är att få eleverna att älska sitt modersmål, att få 

barn att förstå att alla språk är lika viktiga, menar hon. Ronja och Lena säger också att de 

anser att modersmålsämnet bidrar till starkare identitetskänsla och bättre självförtroende. 

Ronja berättar att hon tycker att modersmålslärare ansvarar för att barn är intresserade av sin 

kultur och sitt språk. Ronja berättar också att hon tycker att det är av vikt att barn aktivt kan 
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använda sitt modersmål för att bl.a. kunna kommunicera med sin släkt. Lena säger att hon 

tycker att modersmålsstöd är avgörande för elevernas vidareutveckling. Hon säger:  

Ingen som kan förstå dem bättre än mig, åtminstone i början när de kommer hit … Det 

gäller inte bara språket… Väldigt ofta kan de kommunicera men de känner sig så 

osäkra och vågar inte säga nåt på lektionerna […] Då är det min uppgift att stärka deras 

självkänsla i det och förklara för dem att det är ok att vara polsk och att man kan vara 

stolt över det. 

 

Hon berättar att hon tycker att modersmålsundervisning ska bidra till att eleverna ska känna 

sig trygga både i skolan och utanför skolan, i samhället, de ska ha bättre förståelse för sin 

egen kultur och samhället de kommer ifrån samt att de ska kunna göra kopplingar till språk, 

kultur och samhället här i Sverige. Lola berättar att hon tycker att barn genom att få 

modersmålsundervisning kan lära sig ett extra språk. Till skillnad från de andra intervjuade 

lärarna kopplar hon dock inte språket till kultur och traditioner. Hon menar att hon inte tycker 

att det är viktigt att lära eleverna om kultur och traditioner som kommer från barnens eller 

deras föräldrars ursprungsland. Hon förklarar vidare att det är svårt att koppla spanskan till en 

viss tradition och kultur eftersom kultur och traditioner som kommer från Spanien ser olika ut 

beroende på vilken del av landet man kommer ifrån. När jag ställer frågan om ”Vad har du för 

ansvar som modersmålslärare?” svarar hon att hennes ansvar är att bevara och utveckla 

språket hos sina elever. Hon poängterar återigen att hon inte kopplar språket till kultur och 

traditioner och därmed gör hon inga jämförelser eller kopplingar mellan svenskan och 

modersmålet. 

Sammanfattningsvis påpekar nästan alla intervjuade lärare att modersmålsundervisning 

ska ges eftersom ämnet bidrar till starkare identitet och starkare självförtroende hos eleverna. 

Lärarna menar också att dessa elever med hjälp av ämnet får bättre förståelse och mer 

kunskap om språk, kultur, värdegrund, lagar och regler i det svenska samhället. Dessutom 

påpekar de att utveckling av modersmål leder till snabbare och lättare inlärning samt 

utveckling av svenska språket och andra nya språk.  

 

5.3.2 Undervisningens innehåll, genomförande och arbetsmetoder  

Samtliga lärare menar att de själva bestämmer över val av innehåll i undervisningen. Lärarna 

menar också att de använder modersmålsspråket som huvudspråk i undervisningen. Dessutom 

berättar de att svenska används vid ord- och begreppsförklaring samt vid behov. Samtliga 

lärare berättar att de satsar på att lära barn att läsa och skriva på sitt modersmål. I val av 

innehåll i undervisningen utgår lärarna från olika teman som t.ex. historia, geografi, NO, SO, 
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religion, högtider osv., menar de. Nästan samtliga i undersökningen berättar att de i val av 

innehåll tar hänsyn till elevernas ålder, intresse, kunskapskrav i läroplaner och förkunskaper. 

Alla lärare i undersökningen menar att det är bra att variera med uppgifter och locka elevernas 

intresse. Lärarna berättar också att undervisningen kan bestå av övningar i form av sånger, 

spel, lekar, sagor, som brukar uppskattas av yngre elever medan lite äldre elever brukar prova 

på att läsa exempelvis lite svårare texter (t.ex. skönlitterära böcker, tidningsartiklar) och 

diskutera innehållet tillsammans. Sånger och lekar kan dock användas även med äldre elever, 

enligt lärarna. Nina berättar att en del elever saknar skolbakgrund från sitt hemland och hon 

tycker att det är extra viktigt att intressera och motivera dessa elever som brukar behöva extra 

stöd. Textläsning, berättande eller diskussion och samtal kan väljas utifrån elevernas intresse 

och behov, menar lärarna. 

Lale berättar hur hon vid temaarbete börjar sin lektion genom att uppmärksamma 

eleverna om aktuellt tema samt syfte med det valda temat och det material de kommer att 

jobba med. Hon menar att hon tycker att det är viktigt att eleverna är medvetna om vad de 

kommer att lära sig under varje enskild lektion. Vidare berättar Lale att hon vanligtvis delar 

eleverna i mindre grupper där de får jobba med varierande uppgifter. Hon menar också att hon 

har flera intressanta uppgifter som eleverna skulle kunna jobba med. Dock tycker hon att det 

är synd att de begränsas av bristande undervisningstid. Vidare säger Lale att hon tycker att det 

är viktigt att se till att eleverna jobbar med uppgifter som de klarar av. Som ett exempel 

nämner hon elevgrupper som kan bestå av bl.a. elever som saknar läs- och skrivkunskaper 

som ibland skäms för att de inte gått i skolan vilket gör att de inte vågar vara med i samma 

grupp där andra elever med längre skolbakgrund undervisas. Hon berättar också hur hon 

uppmuntrar dessa elever och försöker stärka deras självförtroende genom att samtala med 

dem: ”Det gör inget, du kommer också att läsa och skriva som de andra”, brukar hon säga till 

dem.  

Jen berättar att hon satsar mer på bokläsning där hon väljer intressanta teman som kan 

locka eleverna. I sitt val av arbetsmetod tycker hon att det är viktigt att jobba med det som 

engagerar eleverna, säger hon. Hon berättar att hon jobbar mycket med olika texter och 

genom texternas innehåll jobbar hon mycket med olika teman som har koppling till olika 

skolämnen. Jen berättar också att hon jobbar en hel del med berättande genom text och 

kommunikation samt genom bilder. Lisa säger också att hon jobbar med ”temametod” där hon 

genom att samarbeta med andra ämneslärare tar reda på aktuellt tema som eleverna jobbar 

med i övriga skolämnen. Sedan brukar hon koppla temana till innehåll i sin undervisning. Hon 

ger ett exempel där hon tar tema ”allemansrätt” och baserar innehåll av sin undervisning på 
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det aktuella temat. Hon säger att hon tycker att hon ansvarar för att ”skapa förförståelse eller 

inrebild” om vissa begrepp eller tema som eleverna kan ha lite svårt att förstå. Lisa berättar att 

hon i sitt val av undervisning planerar utifrån de språkliga färdigheterna: läsa, lyssna, tala och 

skriva. Hon använder sig mycket av bild- och ljudmaterial, menar hon. I sin planering, menar 

Lisa att hon i första hand utgår från elevernas intresse, förmågor och färdigheter. Lisa berättar 

också hur hon lyfter fram det eleverna kan och hon menar att eleverna då blir mer motiverade 

när de upplever att de lyckas. Lisa berättar också hur hon vid lektionsplanering sätter ett mål 

för varje undervisning och vecka och utgår från de krav som står i kursplanen. Lisa skrattar 

när hon berättar att hon använder sångstilen rap i undervisningen: ”Jag kör rap, mycket rap […] 

grammatik med rap”.  Hon tillägger också att hon använder mycket rim och ramsor, sånger 

och dans vilket enligt henne brukar uppskattas av eleverna.  

Kajsa säger att hon använder sig av ett dokument, ”pedagogisk planering” där hon 

tydliggör kring bl.a. syfte och innehåll, tema, arbetsformer och bedömning. Dokumentet är 

riktat till lärare, elever och föräldrar. Under lektionerna brukar hon exempelvis öva på och 

förklara nya ord och begrepp kopplade till olika skolämnen, säger hon. Hon menar att hon i 

sin planering alltid tar hänsyn till heterogena grupper där elevernas ålder- och kunskapsnivå 

brukar variera. Kajsa säger att hon satsar mycket på att motivera eleverna: ”motivation är 

grunden för all inlärning”, säger hon. Hon berättar också att hon tycker att eleverna ska vara 

motiverade under varje enskild lektion. Hon nämner exempelvis intressanta och roliga bilder 

som hon använder i sin undervisning för att intressera eleverna, hon samtalar med eleverna 

om deras framtida mål och planer i livet och knyter samtalet till utbildning och kunskap som 

de behöver få av skolan för att uppnå sitt mål. Kristi säger också att hon satsar på varierande 

uppgifter som också är roliga ”De ska ha kul, de ska gå ut och känna att de har lärt sig nånting 

nytt. […] Man måste ha kul på lektionerna, annars lär man sig ingenting.” uttrycker hon och 

tycker att det är viktigt att intressera och motivera eleverna genom att hitta på varierande och 

lockande uppgifter.  

Alina berättar hur hon brukar anordna kulturaktiviteter där barn engageras och 

uppmuntras att uppträda och visa upp folkdanser, sjunga sånger på sitt modersmål läsa upp 

dikter, spela teater. Alina säger att hon tycker att barnen ska känna sig stolta över sin kultur 

och sin identitet vilket även kan bidra till att de intresserar sig för andra kulturer. Hon berättar 

att hon själv är uppväxt under svåra förhållanden i det landet som hon flydde ifrån. Hon 

menar att hon liksom andra barn som tillhörde samma minoritetsfolkgrupp inte fick använda 

sitt modersmål varken hemma eller i skolan. Barnen fick mycket stryk om de inte använde 

majoritetsspråk, beskriver hon. Det var mycket tvång och hon fick ingen kärlek när hon var 
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barn, berättar hon med besvikelse och sorg i rösten och ansiktsuttrycket. Alina beskriver 

också hur hon som barn fick uppleva en hel del fientligt bemötande på sin skola. Inga barn 

ska behöva uppleva samma sak och att det är viktigt att alla barn ska få möjlighet till att växa 

upp i en trygg och kärleksfull miljö där de ska kunna uppleva livsglädje, uttrycker Alina. 

Dessutom är det viktigt med rätt pedagogiskt bemötande som alla barn oavsett sin bakgrund 

har rätt till, tillägger hon. 

Ronja berättar också hur hon brukar intressera sig för vad hennes elever lär sig i övriga 

skolämnen för att sedan kunna koppla innehåll i dessa ämnen till innehåll i 

modersmålsundervisningen som i sin tur brukar bestå av bl.a. läs- och skrivövningar, 

berättelser osv. Yngre barn tycker om att rita och berätta och äldre barn kan läsa skönlitteratur 

eller titta på film och diskutera kring innehållet i den där de också gör jämförelser mellan 

kultur och samhället i de två språken, berättar hon. Lola nämner också att hon vid planering 

utgår från fyra språkliga färdigheter som: läsa, skriva, lyssna och tala. Hon talar om att hon i 

sin undervisning följer kursplanen, men hon menar också att innehåll i kursplanen är 

omfattande. Hon berättar hur hon fokuserar på att hjälpa eleverna att lära sig språkets lexikala 

och grammatiska del för att de ska kunna kommunicera på målspråket både i tal och skrift.  

 

5.3.3 Val av undervisningsmaterial  

Lärarna menar att de i sin undervisning varierar materialet. De berättar att materialet som kan 

vara i form av läromedel oftast skaffas i Sverige men ibland genom inköp av böcker 

producerade utomlands (Nina, Lale). En del lärare (Jen, Lisa, Lena och Rita) berättar att de 

använder mycket digitalt material. Lale säger däremot att hon tycker att det är svårt att hitta 

digitala resurser på somaliska eftersom det som finns på internet inte är anpassad för svenska 

elever, menar hon. Nina, Kajsa och Lale menar att de böcker som inte produceras i Sverige 

oftast är svåra att jobba med eftersom de kan innehålla många ord och begrepp som eleverna 

inte förstår och att texterna och budskap i dem inte är anpassade för barn som bor och går i 

skolan i Sverige. Nina och Lale berättar att de vid variation av material använder 

tidningsartiklar, ljud- och videomaterial, skönlitteratur, faktaböcker osv. Nästan alla lärare 

nämner att de i val av undervisningsmaterial utgår från antal elever i gruppen, elevernas 

kunskap, ålder samt det stöd eleverna behöver få. Lale berättar att mycket av det 

undervisningsmaterialet som hon använder sig av är egenproducerat i samarbete med de andra 

modersmålslärarna. I sin undervisning använder Lale en del skönlitteratur, jobbar med dikter 

och försöker lära sina elever att skriva dikt, säger hon. Jen berättar också att hon skapar eget 
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material som hon kan anpassa efter elevernas ålder, kunskapsnivå och behov. I sitt val av 

material utgår hon från krav i läroplanen och de mål som eleverna ska uppnå, berättar hon. 

Lisa berättar att hon har tillgång till Ipad, dator och e-böcker som aktivt används i 

undervisningen. Hon menar att hon använder sig mycket av bild- och ljudmaterial och i sitt 

val av innehåll utgår hon från ”elevernas intresse”, ”starka sidor” och ”förmågor”. Kajsa 

menar att hon tycker att det är beklagligt att det inte finns lämpliga läromedel som kan 

användas för modersmålsundervisning och hon tycker också att det är orättvist att ämnet 

modersmål inte får samma villkor som de övriga skolämnena har. Samma åsikt framförs även 

av de andra lärarna i undersökningen.  

Samtliga lärare menar att det går mycket tid åt att skapa eget material där olika källor 

används och innehållet anpassas efter elevernas behov och kunskapskrav. De menar också att 

de har begränsade möjligheter när det gäller att beställa läromedel/böcker från 

ursprungslandet eller göra beställningar genom olika förlag här i Sverige. De säger att de 

önskar att de hade tillgång till läromedel/material som är anpassat för eleverna. Alina säger att 

hon tycker att det är beklagligt att det inte finns tillräckligt med digitalt material på det språk 

som hon undervisar i då eleverna är intresserade och gärna skulle vilja jobba med det under 

lektionerna. Hon berättar att hon brukar skriva texter själv och skapar eget material som hon 

anpassar efter elevernas intresse och behov. Nästan samtliga lärare nämner att de i sitt val av 

texter brukar ta hänsyn till innehåll och budskap i texten och att de tycker att det är viktigt att 

texterna bidrar till elevens demokratiska medvetenhet och solidaritetskänsla. De säger att de 

anser att texter i de läromedel som kommer från målspåkslandet inte är lämpliga för 

undervisning här i Sverige eftersom de bl.a. innehåller vokabulär som är för avancerade för 

eleverna. 

 

5.3.4 Undervisning och styrdokument  

De flesta av lärarna berättar att de planerar och genomför sin undervisning utifrån 

kunskapskrav i läroplanen. Nästan alla som jobbar med äldre elever menar att de utgår från 

kunskapsmål vid betygssättning. Lale säger att hon upplever att hon skulle behöva mer 

kunskap om arbetet med läroplanen. Hon säger också att hon kämpar på att lära sig mer om 

hur hon ska använda läroplanen i sin undervisning och att hon inte får särskilt stöd av skolan 

med detta vilket gör att hon själv får söka hjälp och fråga de andra modersmålslärarna om hur 

de gör. Även Alina menar att hon skulle behöva mer hjälp med att förstå innehållet i 

läroplanen. Men hon säger också att hon gör så gott hon kan för att följa den. Bara en lärare i 



59 
 

undersökningen, Lena, menar att hon inte använt sig av läroplanen. Hon säger att hon har läst 

läroplanen men inte hållit sig fast vid innehållet i den. Vidare berättar hon att de på skol- och 

kommunnivå bestämt att inte ge betyg i modersmålsämnet eftersom undervisningen inte är 

schemalagd. Ronja säger att hon tycker att det skulle behövas någon revidering av 

kunskapskrav i läroplaner eftersom de är för höga vilket gör att hälften av eleverna inte når 

upp till målet. 

 

5.3.5 Lärarkompetens 

På frågan Tycker du att du har den kompetens som behövs för att kunna undervisa i ämnet? 

svarar Nina ”Det tycker jag, men man kan aldrig säga att man är perfekt, man lär sig varje 

dag, tycker jag”. Nästan alla lärare i undersökningen säger att de anser att de har en viss 

kompetens och att de känner sig trygga i sin roll som modersmålslärare samtidigt som de 

tycker att de kan behöva utvecklas mer och bli mer kompetenta. Lärarna menar att de tycker 

att de lär sig mycket genom kompetensutveckling. Lisa säger att hon tycker att det är viktigt 

att utvecklas för att hänga med den pågående utvecklingen som finns i den nya digitala 

världen. Hon säger också att hon tycker att det är viktigt att läraren har rätt kompetens och 

kan hantera olika undervisningssituationer. Kajsa påpekar vikten av didaktisk kompetens och 

berättar att hon av egen vilja satsat på utbildning i didaktik eftersom hon tycker att hon liksom 

varje lärare behöver didaktiska kunskaper. Vidare påpekar hon om vikten av att 

modersmålslärare har kunskaper om det svenska samhället och den svenska kulturen för att 

kunna förmedla det vidare till eleverna: ”Jag också måste ha en sån kompetens i det svenska 

samhället för att jag kan skifta” och ”hjälpa barn för att de blir bikulturella”. Hon nämner att 

hon personligen tycker om att utvecklas hela tiden och att hon lär sig en del nya kunskaper 

från de övriga lärarna som undervisar i andra ämnen, kunskaperna som hon sedan i 

fortsättningen kan använda i sin undervisning. Lola säger dock att hon anser att hennes 

kompetens räcker till det jobb som hon gör och menar att hon inte behöver få någon 

kompetensutveckling. Hon tillägger att hon har rätt pedagogik som hon använder sig av 

genom bl.a. att kartlägga elevernas kunskaper och planera undervisningen. Hon berättar att 

hon även har nytta av sin bakgrund som logoped. 
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6. Diskussion 

Detta avsnitt är indelat i metodreflektion, resultatdiskussion samt förslag till framtida 

forskning. 

 

6.1 Metodreflektion  

Studiens övergripande syfte har varit att bidra med kunskap om ämnet modersmål i den 

svenska skolan. De mer specifika syftena har å ena sidan varit att undersöka vilka intentioner 

med ämnet modersmål som anges i statliga dokument samt vilka intentioner med 

modersmålsundervisning finns hos modersmålslärare och å andra sidan att se på vilka olika 

ramfaktorer som påverkar innehåll och organisering av modersmålsundervisningen. 

Uppsatsens empiri utgjordes dels av innehåll i statliga dokument med utgångspunkt i en 

kvalitativ inriktad innehållsanalys och dels av intervjuer med verksamma modersmålslärare. 

Utgångspunkten har varit att använda två perspektiv där fenomenologiska perspektivet 

användes för intervjuundersökningen och det hermeneutiska perspektivet användes för 

innehållsanalys. Med koppling till syftet med undersökningen har fokuserats på att ta del av 

modersmålslärares erfarenheter av undervisning i ämnet modersmål. Då undersökningen har 

varit inriktad på att studera lärarens uppfattningar och upplevelser var det fenomenologiska 

perspektivet ett lämpligt val av metod. Genom att låta de intervjuade lärarna själva ge uttryck 

för sin upplevda erfarenhet och genom att analysera deras svar har det varit möjligt att samla 

empiriskt material. Som ett bra komplement till studien hade det varit intressant att tillbringa 

tid i klassrumsmiljö med syfte att genomföra deltagande observationer.  Dock har det inom 

ramen för denna undersökning inte varit möjligt. 

Det var elva modersmålslärare som intervjuades i studien. Försöket att få tag på flera 

informanter gjordes, dels med tanke på att samla in så mycket data som möjligt utifrån olika 

erfarenheter, dels med tanke på försäkran om möjlig förekomst av bortfall. Som tur förekom 

inget bortfall av informanter. De lärare som intervjuades i studien jobbar i olika kommuner 

och undervisar i skilda språk. Att informanterna skulle väljas från olika kommuner var ett 

medvetet val med syfte på att få överblick över situationen för ämnet i olika delar av Sverige. 

Däremot var inte avsikten att intervjua lärare med skilda modersmål vilket jag dock vid senare 

tillfälle upplevde som berikande faktor för min studie. Möjligheten kunde då ge mig tillfälle 

att få överblick över erfarenheter och upplevelser som modersmålslärare i skilda språk har. 

Intervjuerna genomfördes i stort sett bara på svenska då informanternas kunskaper i svenska 



61 
 

var tillräckligt bra för deltagande i undersökningen. Vid intervjuerna med Alina och Lola 

användes dock turkiska respektive engelska då de hade en del svårigheter med att uttrycka sig 

på svenska.  

Under intervjuerna var avsikten att skapa en öppen och avslappnad miljö för att 

informanterna skulle ges möjlighet att berätta fritt och känna sig avslappnade vilket i sin tur 

skulle möjliggöra att komma närmare till lärarnas upplevelser och erfarenheter. Samtidigt 

behövde jag som intervjuare känna efter när det var dags att styra in intervjun på nästa 

följdfråga. Som ett stöd användes temaguiden som hjälpte mig att hålla fokus på innehåll och 

tema i samtalet så att det inte svävade ut i tema som inte var relevant för studien. 

Det faktum att jag som intervjuare hade en förförståelse för ämnet modersmål och för 

modersmålslärares arbete kan i vetenskapligt hänseende anses som så väl positivt som 

negativt. Det positiva avseendet är att det kan vara lättare att skapa en bra relation mellan mig 

som intervjuare och den intervjuade då jag till viss del har en viss förkunskap och förståelse 

inför det ämne som behandlas av intervjun.  Det negativa är att intervjuaren med en sådan 

förförståelse går in i en intervjusituation med vissa tankar och åsikter om intervjuämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med tanke på det har jag medvetet försökt att inte låta min 

förförståelse påverka mig under genomförande av intervjuerna eller vid analys av det 

empiriska materialet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt behandlar resultat av undersökningen i relation till uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. I avsnittet presenteras analys av resultat som kommit fram från intervjuer 

som presenterades i avsnitt fem och tidigare forskning som presenterades i avsnitt två.  

 

6.2.1 Analys av data 

Insamlad data från intervjuerna har analyserats utifrån olika underteman med ambitionen att 

hitta svar på studiens syfte och forskningsfrågor. I Figur 3 presenteras huvudområden och 

underteman som varit utgångspunkt i datainsamling och analys.  
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Figur 3 Överblick över huvudområden och underteman i insamlad data 

6.2.2 Vilka intentioner med ämnet modersmål anges i statliga dokument? 

Enligt regeringens bedömning ska modersmålsundervisning bidra till utveckling av både 

andraspråkselevernas modersmål och också av svenska språket (Prop. 1996/97:110). 

Resultatet visar att statliga dokumenten lyfter upp ämnets viktiga roll i utveckling av 

tvåspråkig förmåga hos eleverna samt utveckling av kulturell identitet och kännedom om sin 

kulturella bakgrund. Dessutom påpekar dokumenten att ämnet ska ses som en fungerande länk 

till innehåll och förhållningssätt som existerar i den svenska skolverksamheten (Prop. 

1996/97:110, s.23) vilket i sin tur signalerar hur viktigt det är att ämnet ska vara en integrerad 

del av den svenska skolan. Av resultat från intervjuerna kan man dock dra slutsatsen att 

modersmålsundervisningen inte upplevs som en integrerad del av skolverksamheten utan den 

snarare ligger utanför. I dokumenten påpekas även tidigare granskningar som visat på 

elevernas bättre resultat genom modersmålsstöd i skolan vilket återigen ger tecken på att 

modersmålsundervisning 

 

statliga dokument 

 

 

ramfaktorer 

 

modersmålslärares intentioner 

Som en länk till innehåll och 

förhållningssätt i den svenska skolan 

ska ämnet modersmål bidra till: 

utveckling av elevernas modersmål 

och svenska språket; utveckling av 

tvåspråkig förmåga; utveckling av 

kulturell identitet och kännedom om 

sin kulturella bakgrund; 

kunskapsutveckling i och om sitt 

modersmål; kunskapsutveckling om 

jämförelse av kulturer och språk; få 

förståelse för omvärlden; 

kunskapsutveckling i övriga 

skolämnen. 

 

 

stärka elevernas självförtroende och identitet; bevara 

och stärka elevernas modersmål med syfte att de bl.a. 

kan få möjlighet att kommunicera med sin släkt från 

ursprungslandet; bidra i att eleverna kan lättare och 

snabbare lära sig och förstå olika ord och begrepp; bidra 

till bättre kännedom om viktiga kunskaper såsom 

grundläggande mänskliga rättigheter, demokrati, 

jämställdhet och värdegrund i det svenska samhället; 

bidra till att eleverna kan lättare förstå och tillägna sig 

de viktiga kunskaperna på sitt modersmål och med hjälp 

av modersmålslärare som kan hjälpa dem att koppla till 

och jämföra med den kultur och det språk som de bär 

från ursprungslandet; se till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper i läs- och skrivande på sitt modersmål; 

möjliggöra för eleverna att få kännedom om bl.a. den 

kultur och de traditioner de kommer från med syfte att 

eleverna blir stolta över sin bakgrund; stärka elevernas 

modersmål samt andraspråk; få elever att älska sitt 

modersmål och skaffa sig förståelse för andra språks lika 

värde. 

 

heterogena elevgrupper, begränsad 

undervisningstid & schema, 

bristande/olämpliga 

undervisningslokaler, attityder, 

förhållningssätt & samarbete, 

lärarkompetens & styrdokument 

samt undervisningsmaterial. 
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modersmålsämnet är viktigt och ska därmed tas hänsyn till. Läroplanen (Lgr 11) lyfter upp 

syftet med ämnet där det menas att modersmålsundervisningen ska ges för att möjliggöra 

elevernas kunskapsutveckling i och om sitt modersmål (Lgr 11, s.87) vilket ännu en gång 

påpekar modersmålets centrala roll i elevernas kunskapsutveckling. Det påpekas även att 

ämnet ska möjliggöra för eleverna att utveckla sitt tal- och skriftspråk och att de ska kunna 

uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften (Lgr 11). Dessutom påpekas att 

modersmålsundervisningen ska möjliggöra för eleverna att lära sig om modersmålets 

uppbyggnad och få kännedom om modersmålets betydelse för det egna lärandet i övriga 

skolämnen (Lgr 11).  Bland de intentioner med ämnet modersmål nämns även ämnets roll i 

stimulering av intresse för läsande och skrivande på modersmålet, kunskap om skönlitteratur 

och annat estetiskt berättande samt olika former av sakprosa på modersmålet. Målet är också 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, sin identitet och förståelse för 

omvärlden. Även utveckling av kunskaper om hur man formulerar sig i olika texttyper 

förväntas att möjliggöras med hjälp av detta ämne. Det är tydligt att statliga dokumenten ser 

på ämnet som en tillgång till språkutveckling samt förutsätter att eleverna ska kunna få 

möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga vilket kan ses som en 

ytterligare förstärkning av tanken om att främja flerspråkighet i skolan och i dagens samhälle. 

Enligt dokumenten ska undervisningen dessutom bidra till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet används, ska få möjlighet att inhämta 

kunskaper om ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk vilket i sin tur kan 

möjliggöra utveckling av ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och i samhället. Dessutom 

är ambitionen att ämnet ska bidra till att eleverna får kännedom om modersmålets 

uppbyggnad i jämförelse med målspråkets, att de får lära sig jämföra modersmålets uttal med 

svenskans, att de kan få kunskaper om olika seder, bruk och traditioner från olika länder där 

modersmålet används, möjlighet att diskutera skolgång i Sverige i jämförelse med skolgång i 

de länder, få kunskaper om att förstå och tolka olika texter från olika medier, lära sig om olika 

strategier för att kunna skriva olika texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga 

drag, utveckla sitt ordförråd genom att lära sig olika synonymer och motsatsord samt få hjälp 

med inlärning av olika begrepp (Lgr 11). Man kan tolka det som att regeringen har tydliga 

ambitioner och riktlinjer med modersmålsämnet som anses vara ett viktigt ämne i skolan. 

Statliga dokumentens syn på flerspråkighet, interkulturellt förhållningssätt, språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt kan därmed tyckas stå till förmån för uppdraget med 

modersmålsundervisningen. Det positiva förhållningssättet till ämnet som framträder i statliga 

dokumenten visar därmed på medvetenhet om modersmålsämnets nytta i språk- och 
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kunskapsutvecklande undervisning i skolverksamheten. Av resultat från 

intervjuundersökningen ser man dock att dessa ambitioner inte förverkligas i praktiken på ett 

lämpligt sätt. Frågan är om skolledningen/skolpersonalen är omedvetna om 

modersmålsämnets ställning i de officiella handlingar eller om ämnet nedvärderas i alla fall.  

 

 

6.2.3 Vilka intentioner med ämnet modersmål anger de intervjuade 

modersmålslärarna?  

 
I sammanställningen av intervjumaterialet framträder samstämmighet när samtliga intervjuade 

lärare uttrycker sina intentioner med modersmålsämnet. Lärarna nämner bl.a. att ämnet ska 

stärka elevernas självförtroende och identitet, bevara och stärka elevernas modersmål. De 

uttrycker också att ämnet kan hjälpa eleverna att bevara och använda modersmålet för att de 

bl.a. ska få möjlighet att kommunicera med sin släkt från ursprungslandet. Dessutom anser 

modersmålslärarna att ämnet bidrar till att eleverna lättare och snabbare kan lära sig och förstå 

olika ord och begrepp som används i andraspråket. Gemensamt för dessa lärare är också att de 

ser ämnet som ett stöd för elevernas inlärning av nya språk, nya kunskaper samt som ett stöd 

för eleverna att uppnå till skolans mål. Att lärarna har samma intentioner med ämnet är inte så 

konstigt, eftersom de utgår från sina erfarenheter från bl.a. samarbete och erfarenhetsutbyte 

med andra modersmålslärare, ett visst samarbete med föräldrar som kan ha uttryckt sina 

förväntningar på ämnet men framförallt kan dessa lärare utgå från mål och innehåll i 

läroplanen som har gett en viss kunskap om syfte och mål med ämnet. Dessutom har lärarna i 

undersökningen fått en viss (kompetens)utbildning inom området där ämnet troligtvis 

diskuterats en hel del. Gemensamt för lärarna är också att de anser att ämnet kan bidra till 

bättre kännedom om viktiga kunskaper såsom grundläggande mänskliga rättigheter, 

demokrati, jämställdhet och värdegrund i det svenska samhället. Dessutom menar de att 

eleverna lättare kan förstå och tillägna sig de viktiga kunskaperna på sitt modersmål och med 

hjälp av modersmålslärare som i sin tur kan koppla till och jämföra med den kultur och det 

språk som de bär från ursprungslandet. En lärare i undersökningen har dock skilda åsikter om 

modersmålsämnets roll för jämförelse mellan språk och kulturer. Detta tolkar jag som att hon 

dels missat innehåll i kursplanen för ämnet modersmål dels att hon inte jobbat med ämnet så 

länge då hon själv informerat mig i början av intervjun att hon är nybörjare och vikarie. 

I resultatet påpekas också att eleverna genom modersmålsämnet förväntas få kunskaper i 

läsande och skrivande på sitt modersmål, få kännedom om bl.a. den kultur och de traditioner 

de kommer ifrån vilket i sin tur bidrar till att de blir stolta över sin bakgrund. Detta tas också 
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upp i statliga dokumenten som undersökts i denna studie. Det påpekas även att 

modersmålslärarens ansvar är att få eleverna att älska sitt modersmål och få förståelse av 

andra språks lika värde. Utifrån intervjuerna kan man säga att det går att generalisera 

resultatet eftersom elva informanter från skilda skolor och skilda kommuner uttrycker sig 

samstämmigt oberoende av varandra.  

 

 

6.2.4 Vilka olika ramfaktorer som påverkar ämnet går att urskilja från de 

intervjuade modersmålslärares upplevelser? 
 

Studiens resultat gällande ramfaktorer rör framförallt sex områden: heterogena elevgrupper, 

begränsad undervisningstid & schema, bristande/olämpliga undervisningslokaler, attityder, 

förhållningssätt & samarbete, lärarkompetens & styrdokument samt undervisningsmaterial. 

Följande figur ger överblick över de faktorer som framkommit i insamlad data. 

 

Figur 4 Överblick över olika ramfaktorer som påverkar modersmålsundervisning. 

 

Resultatet visar att det är vanligt med heterogena elevgrupper där elever i olika åldrar, olika 

behov och skilda utbildnings- och kunskapsnivå undervisas. Nästan samtliga lärare i 

undersökningen tycker att detta påverkar undervisningen negativt. Däremot har en av lärarna 

skilda meningar och menar att eleverna brukar ha ett gott samarbete i sådana grupper. Det är 

dock lite oklart hur samarbetet kan se ut och på vilket sätt det kan ha god effekt för alla dessa 

elever inom samma grupp. Man kan också ifrågasätta det samarbete med tanke på att det just 

den läraren som senare i undersökningen menar att hon i sin undervisning inte använt sig av 
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kursplanen vilket kan tyda på att hon eventuellt inte tagit hänsyn till elevernas kunskapsnivå 

och behov utifrån målen som ska uppnås i en viss ålder som de övriga lärarna i 

undersökningen utgått från. Förutom heterogena grupper nämns enskild undervisning och 

några lärare påpekar att eleverna trivs bättre när de undervisas i grupp jämfört med enskild 

undervisning som de av olika anledningar kan få. Några av informanterna uttrycker dock att 

undervisningen brukar fungera trots åldersskillnad om eleverna ungefär är på samma 

kunskapsnivå. Samtliga informanter är dock överens om att begränsad undervisningstid och 

schema påverkar modersmålsundervisningen negativt. De påpekar att begränsad tid avsedd 

för undervisning begränsar möjligheterna att lära ut det som ska läras ut enligt kursplanen. 

Dessutom påpekas att val av innehåll i undervisningen, dess planering och genomförande 

utifrån anpassning efter varje enskild elevs behov blir oftast en komplicerad process p.g.a. 

dessa olika begränsningar. Resultatet visar att det råder olika bestämmelser på kommunnivå 

gällande tilldelad tid för modersmålsundervisning där olika kommuner lägger olika resurser 

på skolan vilket leder till att eleverna från olika skolor får skilda förutsättningar. Gemensamt 

för dessa lärare är bl.a. att de uttrycker att det är problematiskt att undervisningen oftast sker 

efter skolans ordinarie tid vilket gör att eleverna inte vill delta då de blir trötta och mindre 

motiverade. Dessutom kan det skapas fel uppfattning hos elever, föräldrar och även 

skolpersonalen när undervisningen ges efter skolan/utanför skolans ordinarie verksamhet, 

påpekar lärarna. Det nämns andra lösningar med varierande undervisningstider såsom enskild 

undervisning för elever som kan delta under en del av sin lunchtid/rasttid, under schemalagd 

tid för elevens val, eller tidigt på morgonen före start av skoldag. De intervjuade lärarna är 

frustrerade över modersmålsämnets situation och uttrycker att situationen kan upplevas 

orättvist då villkor och möjligheter för modersmålsämnet är begränsade trots att ämnet har 

kursplan med tydliga riktlinjer.  

En annan faktor som enligt samtliga informanter påverkar ämnet negativt är bristande 

tillgång till lämpliga undervisningslokaler. Lärarna uttrycker att det är vanligt att 

undervisningstiden går åt att de tillsammans med sina elever tvingas leta efter en ledig 

undervisningslokal. Modersmålsundervisning i skolkorridorer, i skolsköterskans kontorsrum, i 

skolans källarlokal med bl.a. tvättmaskin och torktumlare som stör undervisningen är några 

exempel som nämns av lärarna. Situationen är förvånande med tanke på att det sker i den 

svenska skolan. Även denna problematik kan säkerligen skapa fel signaler om hur ämnet 

värderas på skolnivå. Lärarna berättar att de önskar att ha en tilldelad lokal som är anpassad 

för undervisning. De uttrycker också önskan om att kunna ha kvar all sitt 

undervisningsmaterial i samma rum där de skulle kunna skapa en tilltalande miljö som i sin 
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tur kunde locka eleverna och göra dem mer intresserade av ämnet. Enligt dem skulle det 

betyda mycket om eleverna skulle få undervisas i samma lokal och därmed känna sig trygga. 

Lärarnas åsikter och påpekanden här kan anses vara mycket betydelsefulla och avgörande för 

modersmålsämnet både med hänsyn till situationen som kan påverka elevernas syn på 

modersmålsundervisning samt deras attityd och intresse för ämnet. Det är positivt att höra en 

informant berätta om hur hon lyckats få tillgång till en sådan liten lokal som hon inrett och 

anpassat efter sin undervisning. Här kan man återigen problematisera resursfrågan som ger 

olika möjligheter i olika skolor. 

Ytterligare en negativ bidragande faktor som tas upp i undersökningen är attityder, 

förhållningssätt och samarbete. Enligt informanternas utsagor tycks att det är beklagligt att de 

inte har möjlighet att träffa andra ämneslärare på grund av bl.a. allt resande mellan olika 

skolor, obekväma scheman och ämnets låga status. Enligt lärarnas berättelser upplever de inte 

att skolpersonalen har någon kännedom om ämnet modersmål och dess betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling och skolframgång. Ämnets låga status understryks. Ett 

samarbete med övriga ämneslärare saknas i stort sett. Modersmålsämnet är tydligen inte en 

integrerad del av skolans verksamhet, enligt lärarna. Modersmålslärarnas kompetens används 

oftast vid ev. konfliktlösningssituationer där de förväntas att fungera som tolkar mellan skolan 

och hemmet. Inga övriga intressen för något annat samarbete kring elevernas 

kunskapsutveckling eller eventuella behov och stöd i skolan efterfrågas av de andra 

ämneslärare, påpekar modersmålslärarna i undersökningen. Olika exempel nämns där det 

framkommer att skolpersonalen lågvärderar och ignorerar ämnet modersmål. Det berättas 

även om hur skolpersonalen försökt att stoppa elevernas användning av sitt modersmål i 

skolan, även på rasterna. Positivt är dock att det nämns också en del övriga ämneslärare som 

är positivinställda till modersmålsämnet och tycker att ämnet behövs i skolan. Detta tyder på 

att dessa lärare har fått en viss kännedom om ämnets betydelse, vilket också påpekas av några 

lärare i undersökningen. Skolpersonalen och även föräldrarnas förhållningssätt påverkar 

elevernas motivation att delta i modersmålsundervisning, poängteras av lärarna. Lärarna 

menar också att de i stort sett är glada över samarbete med föräldrarna som brukar vara 

positivt inställda till ämnet och vill att barnen ska lära sig och utveckla sitt modersmål. 

Gemensamt för intervjuade lärarna är också att de har ett visst samarbete med andra 

modersmålslärare i olika språk och att de brukar träffas för erfarenhetsutbyte genom bl.a. 

modersmålsenhet, språkcentrum eller via lärarnas nätverk. Naturligtvis är det positivt och 

betydelsefullt att modersmålslärare i olika språk kan få möjlighet att samarbeta med varandra 

dock är det fortfarande viktigt att de även får möjlighet att samarbeta med övriga ämneslärare 
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i skolan vilket säkerligen kan bidra till positiva effekter kring elevernas språk och 

kunskapsutveckling. Utifrån modersmålslärarnas utsagor är det tydligt att ämnet låg 

prioriteras i skolan. Detta sker trots att forskningen visar på goda resultat och positiva effekter 

gällande modersmålsstöd. Att övriga ämneslärare fortfarande kan sakna kunskaper om 

modersmålsämnets betydelse kan säkerligen ses som ett problem.  

Hälften av informanterna menar att de kan nöja sig med det stöd de får gällande 

undervisningsmaterial och övriga resurser som de kan behöva för sin undervisning. Andra 

hälften av intervjuade lärarna beklagar sig över bristande stöd med nödvändiga resurser. Även 

saknad uppföljning och utvärdering av modersmålsämnet visar tecken på låga förväntningar 

på ämnet och återigen p.g.a. ämnets låga status. Det är dock positivt att resultaten visar att 

vissa modersmålslärare, av eget initiativ, väljer att utvärdera sin undervisning i samarbete 

med sina elever och deras föräldrar. Vad gäller lärarkompetens framkommer att intervjuade 

modersmålslärare kommer från skilda utbildningsbakgrunder. Nästan samtliga av intervjuade 

har någon pedagogisk utbildning och tidigare erfarenhet av undervisning vilket är positivt. 

Lärarnas goda pedagogiska kompetens blir uppenbart när de berättar om sitt sätt att planera 

och genomföra undervisningen där de tar hänsyn till hur de ska välja innehåll genom bl.a. att 

utgå från elevernas ålder, intresse, kunskapsnivå, samt utifrån kunskapsmål som anges i 

styrdokument och kursplanen. Lärarna berättar också att de i sitt val av innehåll i 

undervisningen utgår från fyra språkliga färdigheter som är att läsa, skriva, lyssna och tala. De 

menar också att de hela tiden kopplar innehåll i sin undervisning till skolans övriga ämnen 

som exempelvis historia, geografi, NO, SO eller religion. Genom att använda sig av 

varierande innehåll i undervisningen som kan bestå av olika övningar och aktiviteter i form av 

bl.a. spel, lekar, sånger, rapp, diktskrivande, bokläsning samt användning av digitala resurser 

som de kopplar till ett visst temaarbete försöker lärarna motivera sina elever och locka deras 

intresse för ämnet modersmål. De tycker också att det är viktigt att de är tydliga i frågan om 

mål, innehåll och arbetsformer som de använder i sitt arbete. Lärarna uttrycker att de känner 

sig trygga i sin roll, dock anser de samtidigt att behov i kompetensutveckling alltid finns. Det 

visar sig också att en del lärare uttrycker att de skulle behöva få ett stöd för att kunna tolka 

bättre innehållet i läroplanen. Dessutom blir det tydligt att kompetensutvecklingsmöjligheter 

för dessa lärare oftast är begränsade p.g.a. begränsade resurser, vilket återigen pekar på 

ämnets låga status.  

Bristande tillgång till lämpligt undervisningsmaterial nämns som en ytterligare ramfaktor 

som påverkar undervisningen negativt, enligt resultat av intervjuundersökningen. En del 

lärare berättar att de skaffar sitt material genom att beställa ett visst läromedel i Sverige eller 
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genom att köpa böcker som produceras utomlands. Det uttrycks också att det finns möjlighet 

att använda material från internet. Dock har lärarna olika möjligheter gällande tillgång till 

digitalt material då de menar att det kan skilja mellan olika språk som har olika 

förutsättningar. Det framkommer att det oftast saknas tryckta läromedel med anpassande 

innehåll som skulle kunna användas i undervisningen. Detta poängteras av alla intervjuade 

lärare förutom dem som undervisar i engelska. Samtliga lärare verkar överens om att det är 

problematiskt att de ska spendera mycket tid åt att skapa eget material för sin undervisning. 

Det påpekas också att det finns begränsade möjligheter när det gäller beställning av 

läromedel/böcker från ursprungslandet eller andra beställningar genom olika förlag här i 

Sverige. Lärarna påpekar att de önskar att de precis som de andra ämneslärare hade möjlighet 

och tillgång till läromedel/material som är anpassat för eleverna i den svenska skolan. 

Resultatet tyder på att alla skolämnen inte har samma förutsättningar viket i sin tur begränsar 

en del elevers möjligheter att uppnå kunskapskrav.  

 

6.2.5 Resultatdiskussion med koppling till tidigare forskning  

Både de analyserade statliga dokumenten och intervjumaterialet som studerats i den här 

studien lyfter fram ett antal intentioner med ämnet modersmål. Det gemensamma här är bl.a. 

att modersmål anses vara elevens starkaste språk som underlättar eller möjliggör lärande i 

skolan vilket också tas upp av Kästen & Oterrup (2014). Dessutom understryks att skolans 

satsning på modersmålsundervisning i samband med satsningar på svenskan bidrar till att 

eleverna utvecklas allsidigt och uppnår till målen vilket återigen kan kopplas till Kästen & 

Oterrup (2014). Resultaten pekar också på det som Cerú (1993) tar upp och menar att 

modersmålsundervisning leder till att andraspråkselever med hjälp av god behärskning av sitt 

förstaspråk lär sig andraspråket lättare och snabbare. Fredriksson (2002) hävdar att de elever 

som deltar i modersmålsundervisning blir mycket skickliga på två/flera språk vilket också 

lyfts upp i både informanternas uttalanden och också i innehållet i statliga dokumenten som 

påpekar nyttan av modersmål för främjande av flerspråkighet. I resultaten påpekas också det 

som Benckert (2000) understryker och menar att positiva effekter med modersmålsstöd 

möjliggör språkbevarande och språkutveckling hos barn som med stöd av modersmålslärare 

kan inhämta mer kunskap om likheter och skillnader mellan barnets modersmål och svenska 

språket. Flera forskare såsom Elmeroth (2008), Hyltenstam (1996), Axelsson, Gröning & 

Hagberg-Persson (2001) poängterar vikten av modersmålsundervisning som enligt dem ger 

eleverna starkare självkänsla, trygghet i skolan, möjlighet till fortsatt kognitiv utveckling i 
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skolans övriga ämnen vilket återigen överensstämmer med resultat av min undersökning. 

Fredriksson & Taube (2001) hävdar att modersmålsundervisning stödjer elevernas 

läskunskaper både på sitt modersmål och på svenska vilket framkommer även i innehåll av 

statliga dokumenten, dock kanske påpekas inte så tydligt i modersmålslärarnas uttalanden. 

Bunar (2010), Parszyk (1999), Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson (2001) och Hyltenstam 

& Tuomela (1996:42,30) lyfter fram vikten av modersmålsundervisning och menar att stödet 

bidrar till bl.a. att eleverna blir mer motiverade till att lära sig och utveckla svenska språket, 

de får lättare förståelse av övriga skolämnen, de får starkare identitetskänsla vilket gör dem 

tryggare både i skolan och ute i samhället, de kan lättare kommunicera med sin familj och 

släkt och även med övriga vuxna. De menar också att eleverna med hjälp av 

modersmålslärarna lättare kan förstå nya ord som de lär sig i olika skolämnen. Forskarnas 

påpekanden stämmer också överens med resultat som jag kommit fram till i den här studien. 

Ett annat påstående som visar på modersmålsstödets goda effekt på ord- och begrepp 

inlärning som gynnar språkutveckling, vilket jag finner i resultat av studien, påpekas av 

Parszyk (1999), Enström (2013) och Lainio (1999 i Hyltenstam, 1999). Parszyk (1999) 

poängterar att modersmålsstöd är av vikt för kontextuell förklaring av ord och text som 

används i olika uppgifter och prov. Även Enström (2013) påpekar betydelsen av 

modersmålsstöd för att möjliggöra elevernas tillgång till ett stort och varierat ordförråd som 

används i olika sammanhang i skolan och i samhället. Enström (2013) menar att eleverna 

genom modersmålsstöd ska kunna relatera till och jämföra med koppling till ordförråd som de 

har på sitt modersmål. Lainio (1999:184 i Hyltenstam, 1999) hävdar att barnen genom 

modersmålsstöd får möjlighet att lära sig nya begrepp vilket i sin tur bidrar till att de senare 

kan förstå och använda dessa ord och begrepp på både sitt modersmål och på svenska. Utifrån 

intervjuerna framkommer att modersmålslärarna ser samband mellan 

modersmålsundervisning och stöd för kunskapsinhämtande, utveckling av etnisk identitet och 

uppfostran, vilket jag finner även i innehåll i de undersökta statliga dokumenten. Liknande 

upplyses också av Hyltenstam & Tuomela (1996). Förutom modersmålsundervisningens 

positiva inverkan på språkutveckling som påvisas av de flesta forskarna samt lyfts upp i 

resultat av undersökningen kopplar Enström (1987) undervisning i modersmål till elevernas 

intellektuella och emotionella utveckling vilket inte direkt påpekas av informanterna eller av 

statliga dokumenten. Det gemensamma för både studiens resultat och den tidigare forskningen 

är också att modersmålsundervisning anses främja tvåspråkighet som i sin tur bidrar till att 

eleverna kan känna sig hemma i två olika kulturer samt känna samhörighet med föräldrarnas 

kulturella bakgrund (Enström, 1987; Hyltenstam & Tuomela, 1996), att andraspråkselever gör 
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stora framsteg i båda språken, att elevernas tankar och kunskaper utvecklas genom 

modersmålet (Thomas & Collier, 1997; Thomas & Collier, 2002; Cummins, 2001). Det är 

tydligt att språkforskningen i stort sett är enig om att ett starkt förstaspråk är något positivt för 

andraspråksinlärningen. Det är bara på ideologiska grunder som modersmålsundervisningen 

marginaliseras och ifrågasätts och inte på språkvetenskapliga. 

I studien diskuteras ramfaktorer som heterogena elevgrupper, begränsad 

undervisningstid/schema, bristande/olämpliga undervisningslokaler, attityder, förhållningssätt 

& samarbete, lärarkompetens & styrdokument samt undervisningsmaterial. I resultat från 

tidigare forskning lyfts upp bl.a. Dahllöf (1967), Englund (2005), Lundgren (1977), Lundgren 

(1999), Lundgren (1972), Lundgren (1994) och Imsen (1999) som uppmärksammat 

ramfaktorer och dess påverkan på undervisning på ett positivt eller negativt sätt. Svingby 

(1978 i Englund, 2005:94) och Gudmundsdottir m.fl. (1997) menar att även lärarens 

tolkningsbas eller pedagogiska grundsyn påverkar undervisningens innehåll och 

genomförande. Liknande påpekas också av Gustafsson (1999) som menar att aktörer i den 

pedagogiska processen kan skapa egna ramar beroende av hur de uppfattar förutsättningarna 

för den verksamhet de är inblandade i. Jag kopplar detta till lärarkompetens, attityder och 

förhållningssätt i skolverksamheten. Lärarkompetens kan man se som avgörande faktor för 

lärarnas sätt och förmåga att kunna tolka kursplaner, planera och genomföra undervisning. 

Vikten av didaktisk kompetens hos alla lärare verksamma i skolverksamheten lyfts fram i 

SOU (1999:63) och i Skollagen (2010:800, 34§). I lärarkompetens inkluderas bl.a. 

läroplanstolkning (SOU,1999:63; Gundem, 1997; Englund, 1997). Molin (2006) & Uljens 

(1997), Schüllerqvist (2009) & Imsen (1999) lyfter upp vikten av att alla lärare ska ha 

ämnesdidaktisk och pedagogisk kompetens för att utföra sitt pedagogiska arbete på ett 

professionellt sätt. Enligt Elmeroth (2008) saknar de flesta av modersmålslärare pedagogisk 

utbildning. Majoritet av de lärarna i studien har dock fått en viss didaktisk kompetens.  Men 

trots det uppmärksammar några av lärarna att de exempelvis kan ha svårt att tolka innehåll i 

kursplanen vilket enligt min uppfattning kan påverka undervisningen på ett negativt sätt. 

Även möjlighet till samarbete med övriga ämneslärare, som enligt intervjuresultatet brister för 

modersmålslärarna, skulle kunna skapa bättre förutsättningar för lärarnas egna ramar och egna 

tolkningar av olika aspekter i den pedagogiska verksamheten. Utifrån lärarnas berättelser 

förekommer också att attityder och förhållningssätt till ämnet modersmål kan vara negativa 

beroende av skolpersonalens, elevernas och deras föräldrars syn på ämnet. Detta 

problematiseras även av olika forskare som exempelvis av Benckert (2000), Hyltenstam & 

Tuomela (1996) som menar att barns attityder till modersmålet och därmed till sin kultur och 
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sitt ursprung påverkas av vilken roll det språket tilldelas både i samhället och i skolan. Temat 

tas också upp av Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson (2001), Hyltenstam & Tuomela 

(1996) som påpekar hur olika former av fördomar och diskriminering som förekommer i 

samhället och i skolverksamheten påverkar andraspråkseleverna och därmed deras lärande, 

språk- och identitetsutveckling på ett negativt sätt. Liksom en del lärare nämner i denna studie 

påpekas av Cummins (2001) att lärarens positiva inställning till barnets förstaspråk och kultur 

betyder mycket för barnets identitet och självkänsla.    

Olika faktorer som exempelvis begränsad undervisningstid, eftermiddagstider för 

undervisning, heterogena elevgrupper, brist av undervisningslokaler, problem med 

undervisningsmaterial, negativa attityder till modersmålsämnet, mm. som beskrivs av 

modersmålslärarna i studien problematiseras också av Tuomela (2001), Håkansson (2003), 

Hyltenstam & Tuomela (1996), Garefalakis (1994), Municio (1987a) samt Enström (1987). 

Jonsson Lilja (1999) lyfter fram modersmålslärarnas bristande möjligheter till 

kompetensutveckling eller till något samarbete med övriga ämneslärare. Kästen & Oterrup 

(2014), Axelsson (2004) påpekar också vikten av bättre villkor för modersmålslärare och 

modersmålsundervisning för bl.a. att möjliggöra för lärarsamarbete kring andraspråkselevers 

utveckling och skolframgång. Detta påpekas även av lärarna i undersökningen som tycker att 

det är viktigt att ämnet modersmål ska vara en integrerad del av skolverksamhet. Brist av 

lärarsamarbete p.g.a. modersmålslärarnas arbetsvillkor understryks även av Elmeroth (2008) 

som också problematiserar saknad uppföljning och utvärdering av 

modersmålsundervisningen.  Detta förekommer även i resultat av denna undersökning där 

intervjuade lärare menar att modersmålsundervisningen inte utvärderas eller uppföljs på 

lokal/central nivå. Detta är naturligtvis beklagligt trots att utvärdering av pedagogiskt arbete 

inom skolverksamhet anses vara viktig då den syftar till att få kunskap, ökad kännedom om 

olika förhållanden i skolverksamheten och bidrar till bättre kontroll och underlag för 

utveckling (Skolverket, 1993; Gustafsson & Selander, 1994). Uppföljning som enligt 

Lindgren (2008) och Schüllerqvist (2009) ska genomföras kontinuerligt och i samarbete med 

andra lärare för att granska utveckling inom en viss verksamhet verkar inte vara något 

betydelsefullt när det gäller ämnet modersmål. Modersmålslärarnas upplevelse av ämnets 

nedvärderande status samt förekomst av strukturell diskriminering av 

modersmålsundervisning och modersmålslärarna problematiseras också av Blackledge & 

Creese (2010), Blackledge (2012), Jonsson (2012), Creese, Blackledge & Takhi (2014), Cerú, 

(1993), Fredriksson (2002), Kästen & Oterrup (2014) och Elmeroth (2008). 

Modersmålslärarna i undersökningen tycker att det är problematiskt att övriga ämneslärare 
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fortfarande saknar kännedom om modersmålsämnets betydelse för elevernas skolframgång. 

Detta påpekas även av Elmeroth (2008). Municio (1987a) som diskuterar hemspråksreformen 

och menar att anledningen till att hemspåksreformens ideologi inte blev accepterad av 

skolpersonal kunde vara att skolpersonalen inte blivit informerade om hemspråksreformens 

pedagogiska idéer på ett sätt som skulle säkerställa att alla kände till dem. Studiens resultat 

påvisar att problemet fortfarande existerar. Torstensson (1996) och Stensmo (1997) belyser 

faktum om hur undervisningens kvalité och elevers lärande kan påverkas av faktorn som 

fysisk miljö. Jensen (1996) menar att en bra fysisk miljö i klassrummet kan ge positiva 

signaler till eleverna, stimulera deras tänkande och kreativitet. Nordin-Hultman (2004) 

påpekar att klassrummets utformning, inredning, undervisningsmaterial och andra resurser 

som behövs för att genomföra undervisningen är de viktiga faktorer som påverkar den 

pedagogiska miljön. Modersmålslärarna i studien påpekar bristen av lämpliga 

undervisningslokaler vilket enligt dem komplicerar för planering och genomförande av 

undervisning samt påverkar elevernas intresse och motivation på ett negativt sätt. 

De teoretiska perspektiven, fenomenologi och hermeneutik, som jag i min undersökning 

använde mig av hade stor betydelse för de undersökta händelserna som gjordes genom 

intervjumaterialet respektive innehållsanalys i statliga dokument. De kvalitativa intervjuerna 

som genomfördes utifrån det fenomenologiska perspektivet gav möjlighet att fokusera på att 

beskriva människans upplevelse och uppfattning av sociala fenomen utifrån egna perspektiv 

och egna erfarenheter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014; Kvale & Brinkmann, 

2014) samt möjliggjorde för mig att tolka ord och mening i intervjupersonernas utsagor. Med 

ett annat angreppssätt hade jag fått ett annat resultat. Det hermeneutiska perspektivet i sin tur 

hjälpte mig att fokusera på innehållet i de undersökta texterna i statliga dokument. Då 

hermeneutikens fokus är att läsa och förstå, tolka och förmedla innehållet i texten där man 

undersöker en specificerbar mening i en text (Gadamer, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014, 

Bryman, 2011) var detta perspektiv passande i syftet med innehållsanalys av texterna. Under 

genomförande av min analys har jag ställt mig frågorna som Får jag svar på min 

forskningsfråga? Är jag objektiv? Har jag gjort en tillräckligt noggrann tolkning av texten? 

Kommer jag att erhålla trovärdiga resultat? I en kvalitativ innehållsanalys brukar tyckas att 

det är oundvikligt att vara hundraprocent objektiv i genomförandet då en text kan ha flera 

budskap och att olika forskare kan tolka på olika sätt lite beroende av forskarens egna 

inställning till en text (Bryman, 2011). Jag har i min analys och tolkning av texterna i de 

undersökta statliga dokumenten försökt att vara så objektiv som möjligt för att undvika 
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problematiken. För att öka insynen samt tillförlitligheten valdes innehållet i texterna att 

presenteras med passande citat, som redogjordes under uppsatsens resultatavsnitt.  

 

 

6.3 Framtida forskning 

Fokus i denna studie har varit att undersöka intentioner med ämnet modersmål samt vilka 

faktorer som påverkar modersmålsundervisningen. Intervjupersonerna i denna studie har varit 

modersmålslärare. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i ämnet modersmål genom att 

genomföra mer omfattande studie där exempelvis intressera sig för intervjuer med elever som 

får modersmålsundervisning samt intervjuer med skolpersonal (t.ex. övriga ämneslärare och 

rektorer) för att utöka empirin och få mer nyanserad bild av modersmålsämnets situation i 

skolan. Med samma syfte skulle det även vara intressant att genomföra en deltagande 

observation genom att tillbringa tid i skolverksamhet och klassrumsmiljö. Med hjälp av 

deltagande observation skulle det kunna vara möjligt att iaktta fenomenet i den specifika skol-

/klassrumssituationen, dvs. i deltagarnas naturliga miljöer.   
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7. Konklusion 

Utifrån syftet har studien fokuserat på att undersöka intentioner med ämnet modersmål både 

utifrån innehåll i statliga dokument och också utifrån intervjuade modersmålslärares 

berättelser. Syftet har också varit att se på olika ramfaktorer som påverkar 

modersmålsundervisningens innehåll och organisering. Resultatet har visat att intentioner med 

ämnet modersmål är bl.a. att eleverna ska bevara och stärka sitt modersmål samt lättare och 

snabbare lära sig svenska språket, få hjälp med kunskapsutveckling i övriga skolämnen, 

genom att jämföra med och koppla till sitt modersmål få kännedom om värdegrund och 

viktiga kunskaper såsom grundläggande mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet i det 

svenska samhället. Dessutom är intentionerna att stärka elevernas självförtroende och 

identitetskänsla. Studiens resultat har visat också på ett antal olika ramfaktorer som påverkar 

modersmålsundervisningen. De faktorerna som tagits upp i studien är heterogena elevgrupper, 

begränsad undervisningstid & schema, bristande/olämpliga undervisningslokaler, attityder & 

förhållningssätt till modersmålsämnet, bristande samarbete med övriga ämneslärare, 

lärarkompetens & styrdokument samt tillgång till undervisningsmaterial. Det är imponerande 

att modersmålslärarna, trots ämnets låga status och bristande förutsättningar, ändå inte tappar 

lust för sitt yrke och ämne som de jobbar med utan de istället visar ett stort engagemang och 

kämpar på för att stötta och stimulera sina elevers intressen och motivation för att bidra till 

deras språk- och kunskapsutveckling. 

I statliga dokument regleras skolans skyldighet att anordna modersmålsundervisning. 

Denna möjlighet anses vara avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Utifrån denna 

undersökning kan man se att det finns klara indikationer på att skolpersonalen och föräldrar 

behöver ökad kunskap om och förståelse för vad modersmålsundervisning har för betydelse 

för elevernas kunskapsutveckling och skolframgång.   

Resultat av studien kommer förhoppningsvis att stimulera till nya diskussioner och 

analyser inom ämnet vilket uppenbarligen behövs. Förhoppningen är också att studien ska 

leda till en större medvetenhet om modersmålsämnets situation i den svenska skolan. 

Dessutom hoppas jag att den här uppsatsen kommer att bidra till ökad kännedom om ämnet 

modersmål och dess behov för andraspråkselevers språk- och studieframgång inte minst om 

modersmålslärarnas ambitioner och insatser vilket i sin tur kan skapa en bild av de styrkor och 

svagheter som finns vad gäller ämnets organisation och genomförande.  

 
 



76 
 

Litteraturlista  
 

Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. uppl.  

Malmö: Liber. 

Axelsson, Monica, Gröning, Inger & Hagberg-Persson, Barbro (2001). Organisation, lärande  

och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald: rapport 2 inom  

forskningsområdet Mångetnicitet, tvåspråkighet och utbildning, Institutionen för 

lärarutbildning. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Axelsson, Monica (2004). Skolframgång och tvåspråkig utbildning i Hyltenstam, Kenneth &  

       Lindberg, Inger (red.) (2004, s. 503-537). Svenska som andraspråk: i forskning,     

       undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Benckert, Susanne (2000). Flerspråkiga barn i förskolan. Hur gör man? I: Skolverket Att  

undervisa elever med svenska som andraspråk: ett referensmaterial. 2., omarb. uppl. 

(2000). Stockholm: s.73-93 Statens skolverk Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=484 Hämtat 2014-07-31. 

Bengtsson, Jan (red.) (2005). Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en  

livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. 2. rev. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i  

     samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Blackledge, Adrian & Creese, Angela (2010). Translanguaging in the Bilingual Classroom: A  

Pedagogy for Learning and Teaching?  The Modern Language Journal. 94:1, pp. 103–115. 

Blackledge, Adrian (2012). Investigating Discourses of Inheritance and Identities in Four 

Multilingual European Settings. NALDIC Quarterly. 10:1, p. 4–8. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i  

den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2010_06.pdf Hämtad 2013-12-14. 

Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik.  

Lund: Studentlitteratur. 

Cerú, Eva (red.) (1993). Svenska som andraspråk: lärobok. 2, Mera om språket och  

inlärningen. Stockholm: Natur & kultur. 

Creese, Angela, Blackledge, Adrian, & Takhi, Jaspreet Kaur (2014). The Ideal ‘Native 

Speaker’ Teacher: Negotiating Authenticity and Legitimacy in the Language Classroom. 

The Modern Language Journal, 98: 4, p. 937–951. 

Cummins, Jim (2001). Negotiating identities:education for empowerment in a diverse society.  

2nd ed. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education. 

Dahllöf, Urban (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp: komparativa mål- och  

processanalyser av skolsystem 1. Stockholm. 

Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. 2. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

Denscomby, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom  

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ejlertsson, Göran (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 2. [omarb.] uppl.  

Lund: Studentlitteratur. 

Elmeroth, Elisabeth (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle. 1. uppl. Lund:  

Studentlitteratur. 

Englund, Tomas (1991) Didaktisk kompeten. Didactica Minima. 

Englund, Tomas (1997). Undervisning som meningserbjudande. Didaktik/Michael Uljens  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=484
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2010_06.pdf


77 
 

(red.). s. 120-145.  

Englund, Tomas (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg:  

Daidalos. 

Enström, Ingegerd (2013). Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade  

inlärare (s.169-196) I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2013). Svenska som  

andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Enström, Ingegerd (1987). Hemspråkslärare. I Lithman, Yngve Georg (red.) (1987).  

Nybyggarna i Sverige: invandring och andrageneration. Stockholm: Carlsson (s.204- 

224).   

Eriksson Barajas, Katarina., Forsberg, Christina. & Wengström, Yvonne. (2014).  

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap vägledning vid examensarbeten och  

vetenskapliga artiklar /. Johanneshov: MTM. 

Flyman Mattsson, Anna & Håkansson, Gisela (2010). Bedömning av svenska som  

andraspråk: en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. 1. uppl. Lund:  

Studentlitteratur. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). HSFR 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet:  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf Hämtad 2013-12-14. 

Franker, Qarin (2013). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig  

kontext.(s.771-815) I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2013). Svenska som  

andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2001). Läsning bland elever med invandrarbakgrund: en  

undersökning av läsförmåga och bakgrundsfaktorer hos elever i årskurs 3 i Stockholm 

1993-96. Stockholm: Univ., Institutionen för internationell pedagogik.  

Fredriksson, Ulf (2002). Reading skills among students of immigrant origin in Stockholm.  

Diss. Stockholm: Univ. 

Gadamer, Hans-Georg (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos. 

Gadler, Ulla (2011). En skola för alla - gäller det alla? Statliga styrdokuments betydelse i  

skolans verksamhet. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Garefalakis, Jannis (1994). Läroboken som traditionsbärare: om hemspråksundervisningen i  

grekiska : ett läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv = [The textbook as a vehicle of 

tradition]: [on Greek home language instruction from the perspective of curriculum and 

didactive theory]. Diss. Stockholm: Univ. 

Gudmundsdottir, Sigrun & Reinertsen, Anne & Nordtömme, Nils P. (1997): ”Eidsvoll 1814 –  

en fallstudie i historieundervisning“. I: Uljens, Michael (red.) (1997): Didaktik – teori,  

reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur, s. 229-245. 

Gundem, Bjørg Brandtzæg (1997). Läroplansarbete som didaktisk verksamhet. I Uljens  

Michael (red.). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur s. 246-267. 

Gustafsson, Christina (1994). I Gustafsson, Christina, Selander, Staffan & Dahllöf, Urban  

(red.) (1994). Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv: en vänbok till 

Urban Dahllöf. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 

Gustafsson, Christina (1999). Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 4(1). s.43-57. 

Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli (1996). Hemspråksundervisningen. Tvåspråkighet med  

förhinder? / Kenneth Hyltenstam (red.). s. 9-109. 

Hyltenstam, Kenneth (red.) (1999). Sveriges sju inhemska språk: ett  

minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning,  

undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Håkansson, Gisela (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


78 
 

Imsen, Gunn (1999). Lärarens värld: introduktion till allmän didaktik. Lund:  

Studentlitteratur. 

Jensen, Eric (1996). Aktiv metodik: strategier för framgång - ta fram det bästa hos dina elever  

och hos dig själv:[metodboken med över 1000 idéer som underlättar inlärningen]. 

Jönköping: Brain Books. 

Jonsson Lilja, Sally (1999). Den mångkulturella skolan - ideal kontra verklighet:  

modersmåls- lärarnas arbetsvillkor i Göteborg i ett sociologiskt perspektiv. Göteborg: 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 

Jonsson, Carla (2012). Translanguaging as Pedagogy for Language Learning in a Bilingual  

School. NALDIC Quarterly.10:1, p. 19–24. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.]  

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl.  

Lund: Studentlitteratur. 

Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.) (2014). En bra början: mottagande och  

introduktion av nyanlända elever. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Lindgren, Simon (2014). Kvalitativ analys i Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson,  

Marco (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2., [utök. och uppdaterade]  

uppl. Malmö: Gleerup. 

Lindgren, Lena (2008). Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga  

sektorn. Lund: Studentlitteratur. 

Lundgren, Ulf Paul (1999). ”Ramfaktorteori och praktisk Utbildningsplanering” i Pedagogisk  

Forskning i Sverige, årgång 4 nr 1. 

Lundgren Ulf Paul (1994). I Gustafsson, Christina, Selander, Staffan & Dahllöf, Urban (red.)  

(1994). Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv: en vänbok till Urban 

Dahllöf. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 

Lundgren, Ulf Paul (1977). Model analysis of pedagogical processes. Lund: Liber  

Läromedel/Gleerup. 

Lundgren, Ulf Paul (1972). Frame factors and the teaching process: A contribution to  

curriculum theory and theory on teaching. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 2011) [Elektronisk resurs].  

(2011). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/31382 

Hämtad 2014-08-21. 

Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Diss.  

Uppsala: Uppsala universitet, 2006. 

Municio, Ingegerd (1987a). Från lag till bruk: hemspråksreformens genomförande. Diss.  

Stockholm: Univ. 

Municio, Ingegerd (1987b). Hemspråksreformen: gräsrotsbyråkratier, makt och  

genomförande. I Lithman, Yngve Georg (red.) (1987). Nybyggarna i Sverige: invandring 

och andrageneration. Stockholm: Carlsson (s.224-274). 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Diss.  

Stockholm: Stockholms Universitet. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra  

och rapportera en undersökning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Parszyk, Ing-Marie (1999). En skola för andra: minoritetselevers upplevelser av arbets- och  

livsvillkor i grundskolan. Diss. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Regeringens proposition 1996/97:110. Stockholm: Riksdagen. 

Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.]   

      uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Schüllerqvist, Bengt (2009). Ämnesdidaktisk lärarforskning: ett angeläget forskningsfält.  

http://hdl.handle.net/2077/31382


79 
 

Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i 

samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad University Press s. 9-

32. 

Skolverket (2013). Studiehandledning på modersmål – att stödja kunskapsutvecklingen hos  

flerspråkiga elever. Skolverket Tillgänglig på Internet: skolverket.se/publikationer 

Hämtad 2014-08-25. 

Skolverket (2011a). Ämne – Modersmål. Stockholm: Skolverket   

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/moe?subjectCode=MOE&lang=SV Hämtad 

2014-12-13. 

Skolverket (2011b). Kursplanen för modersmål i grundskolan. Tillgänglig på Internet:  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbo

k%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2637 Hämtad 2014-08-21. 

Skolverket (2008). Med annat modersmål: elever i grundskolan och skolans verksamhet  

(2008). Stockholm: Skolverket http://www.skolverket.se/publikationer?id=2116 Hämtad 

2014-12-13. 

Skolverket (2003). Flera språk - fler möjligheter: utveckling av modersmålsstödet och  

modersmålsundervisningen: rapport till regeringen 15 maj 2002. (2003). Stockholm: 

Statens skolverk Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1113 

Hämtat 2014-07-31. 

Skolverket (1996). Hemspråksundervisningen: en översyn. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (1993–09–19). Utvärderingsprogrammet – en översikt 1. Internt arbetsmaterial,  

s. 1. 

SFS (2009:600). Svensk författningssamling. Språklag: utfärdad den 28 maj 2009.  

Stockholm: Sveriges Riksdag. 

Sverige (2010). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801).  

Stockholm: Norstedts juridik. 

Skutnabb-Kangas, Tove (1981). Tvåspråkighet. 1. uppl. Lund: Liber. 

SOU (1999:63). Lärarutbildningskommittén (1999). Att lära och leda: en lärarutbildning för  

samverkan och utveckling: Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande. Stockholm: 

Fakta info direkt Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/24676 Hämtad 

17 feb -15. 

Stensmo, Christer (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Thomas, Wayne & Collier, Virginia (2002). A National Study of School Effectiveness for  

Language.Minority Students' Long-Term Academic Achievement Final Report: 

Project1.1. 

Thomas, Wayne & Collier, Virginia (1997). School Effectiveness for Language Minority  

Students. 

Torstensson, Ove (1996). Möjligheternas skola – lärarroll i förändring. Stockholm: Lärarnas  

Riksförbund. 

Tuomela, Veli (2001). Tvåspråkig utveckling i skolåldern: en jämförelse av sverigefinska  

elever i tre undervisningsmodeller. Diss. Stockholm: Univ., 2001. 

Uljens, Michael (red.) (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur.  

Widén, Pär (2015). Kvalitativ textanalys. Handbok i kvalitativ analys. S. 176-193 

 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/moe?subjectCode=MOE&lang=SV
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/moe?subjectCode=MOE&lang=SV
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2637
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2637
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2637
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2116
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1113
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/24676


80 
 

Bilaga 1. Modersmål - kursplan 

Centralt innehåll I årskurs 1–3  I årskurs 4–6  I årskurs 7–9 

Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och 
innehåll. 

• Strategier för att skriva olika 

typer av texter om för eleven 
välbekanta ämnen. 

• Läsriktning och skrivteckens 

form och ljud i jämförelse med 
svenska. 

• Ordföljd och interpunktion 

samt stavningsregler för vanligt 
förekommande ord i elevnära 

texter. Jämförelser med 

svenskans ordföljd, 
interpunktion och 

stavningsregler. 

• Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter från olika medier 

samt för att urskilja texters 
budskap, både det uttalade och 

sådant som står mellan raderna. 

• Strategier för att skriva olika 
typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. 
• Modersmålets grundläggande 

struktur i jämförelse med 

svenskans. 
• Ordböcker och andra 

hjälpmedel för stavning och 

ordförståelse. 

• Lässtrategier för att förstå och tolka 

skönlitterära texter. Att utläsa texters 

budskap, både det uttalade och sådant som 
står mellan raderna. 

• Strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av 

texter där ord och bild samspelar. 

• Modersmålets grundläggande struktur i 
jämförelse med svenskan. Ordbildning och 

meningsbyggnad på modersmålet i 

jämförelse med svenskan. 
• Ordböcker och andra hjälpmedel för 

stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala • Muntligt berättande för olika 
mottagare. 

• Uttal, betoning och satsmelodi 

och uttalets betydelse för att 
göra sig förstådd. 

• Modersmålets uttal i 

jämförelse med svenskans. 

• Muntliga presentationer för 
olika mottagare. 

• Uttal, betoning och 

satsmelodi samt uttalets 
betydelse för att göra sig 

förstådd. 

• Modersmålets uttal i 
jämförelse med svenskans. 

• Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare. Anpassning 

av språk, innehåll och disposition efter syfte 

och mottagare. 
• Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse 

med svenskan samt olika talade variationer 

av modersmålet. 

Berättande texter och sakprosatexter • Berättande texter och poetiska 

texter för barn i form av 
bilderböcker, kapitelböcker, 

lyrik, sagor och myter från olika 

tider och områden där 
modersmålet talas. Berättande 

och poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och 
erfarenheter. 

• Rim, ramsor och gåtor ur 

modersmålets tradition. 

• Beskrivande och förklarande 

texter för barn med anknytning 

till traditioner, företeelser och 
språkliga uttryckssätt i områden 

där modersmålet talas. 

• Berättande texter och poetiska 

texter för barn och unga i form 
av skönlitteratur, lyrik, sagor 

och myter från olika tider och 

områden där modersmålet 
talas. Berättande och poetiska 

texter som belyser människors 

villkor, identitets- och 
livsfrågor. 

• Berättande och poetiska 

texters typiska språkliga drag 

samt deras ord och begrepp. 

• Beskrivande, förklarande och 

instruerande texter för barn och 
unga med anknytning till 

traditioner, företeelser och 

språkliga uttryckssätt i 
områden där modersmålet 

talas. 

•Texternas innehåll och deras 
typiska ord och begrepp. 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, 

lyrik, dramatik, sagor och myter från olika 
tider och områden där modersmålet talas. 

Skönlitteratur som belyser människors 

villkor, identitets- och livsfrågor. 
• Språkliga drag, ord och begrepp i 

skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och 
argumenterande texter, till exempel 

tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. 

Texternas innehåll, typiska språkliga drag 

samt deras ord och begrepp. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud 

och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela 

med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. 

Språkbruk • Ord och begrepp för att 

uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter. 

• Ord och begrepp för att 

uttrycka känslor, kunskaper 

och åsikter. Ords och begrepps 
nyanser och värdeladdning. 

• Synonymer och motsatsord. 

• Översättning av och jämförelser mellan 

texter på modersmålet och på svenska. 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Ords och begrepps 

nyanser och värdeladdning. Bildspråk och 
idiomatiska uttryck. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i 

vilket sammanhang, med vem och med vilket 
syfte man kommunicerar. 

Kultur och samhälle • Traditioner och högtider som 

eleven möter i olika 

sammanhang. 
• Lekar och musik från områden 

där modersmålet talas. 

• Seder, bruk och traditioner i 

områden där modersmålet talas 

i jämförelse med svenska 
seder, bruk och traditioner. 

• Skolgång i områden där 

modersmålet talas i jämförelse 
med skolgång i Sverige. 

• Aktuella samhällsfrågor i områden där 

modersmålet talas, i jämförelse med liknande 

frågor i Sverige. 
• Kulturella uttrycksformer från områden där 

modersmålet talas, till exempel bildkonst, 

musik och arkitektur. 
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Bilaga 2. Till informanter 

Hej! Jag, Nigar Sadig (universitetsadjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Dalarna 

samt masterstuderande i ämnet Didaktik vid Uppsala universitet) genomför en undersökning 

om modersmålslärares jobb. I min undersökning intresserar jag mig för modersmålslärarnas 

didaktiska val och de ramfaktorer som påverkar dessa lärares jobb på ett eller annat sätt. 

Undersökningen ska leda fram till en masteruppsats inom den aktuella utbildningen som jag 

går. Jag skulle bli tacksam om du skulle kunna bidra i min undersökning. 

För att kunna genomföra min studie har jag för avsikt att intervjua modersmålslärare från 

olika skolor. Intervjuerna kommer att ske individuellt med varje lärare och varje intervju ska 

vara i form av ett muntligt samtal där jag tänker ställa ett antal frågor som jag förväntar att du 

kan besvara. Intervjun kommer att ske antingen via digitalt verktyg, Adobe Connect, eller på 

din skola (ev. en annan plats beroende av ditt önskemål). Ditt deltagande i undersökningen 

kommer att vara konfidentiellt vilket innebär att jag inte kommer att sprida information om 

dig eller om de personer som på ett eller annat sätt kommer att beröras under intervjuerna. I 

min uppsats kommer alla deltagare att vara anonyma: inga namn på skola eller deltagare ska 

förekomma. Jag kommer att spela in intervjun och använda inspelningsmaterialet inom ramen 

för den här studien. Eventuellt kommer jag att använda materialet också i framtida forskning. 

Syftet med min undersökning är att bidra till att lyfta fram och uppmärksamma 

modersmålsundervisningens betydelse samtidigt som att uppmärksamma de eventuella 

svårigheter och begränsade möjligheter som modersmålslärare möter i skolan.  Som du förstår 

kan jag inte få nödvändig information för studien om jag inte får hjälp av dig  Därmed 

hoppas jag att du kommer att tycka att det är viktigt med din röst för att vi tillsammans ska 

kunna bidra till att göra världen bättre  Jag hoppas också att du tackar ja till att delta i denna 

undersökning. 

Medverkan i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun utan att behöva ange orsak.  

Om du kan tänka dig att delta så kontakta mig så bestämmer vi en tid som passar. 

Hör gärna av dig vid eventuella frågor och för mer information om undersökningen samt 

annat gällande ditt deltagande.  

Jag uppskattar all hjälp jag kan få av dig! 

Tack så jättemycket på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Nigar Sadig 
Du kan alltid nå mig via: 

mejl: nsa@du.se 

eller  

telnr: 023-77 85 39 
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Bilaga 3. Blankett för medgivande 

Nigar Sadig 

nsa@du.se 

 

Deltagande i undersökning 

Med den här blanketten ber jag dig om ett medgivande. Medgivandet innebär att du vill delta i 

materialinsamlingen av min undersökning som ingår i ett vetenskapligt arbete om modersmålslärares 

jobb. Undersökningen ska leda fram till en masteruppsats inom mastersprogram i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik vid Uppsala universitet. Materialinsamlingen 

kommer att pågå under hösten 2014. Jag kommer att kontakta dig för en intervju som jag tänker 

genomföra antingen via digitalt verktyg, Adobe Connect, eller på din skola (ev. en annan plats 

beroende av ditt önskemål). Jag kommer att använda mig av tematisk intervjuguide med frågor som 

jag förväntar dig att besvara. Intervjun kommer att spelas in och användas inom ramen för denna 

studie. Eventuellt kommer jag att använda materialet också i framtida forskning. 

 

Min intervju med dig kommer att vara konfidentiell information, dvs. jag kommer inte att sprida 

information om dig eller andra personer som intervjun kommer att beröra. Alla deltagare i min studie 

kommer att vara anonyma: inga namn på skola eller deltagare får förekomma.  

Nigar Sadig 

 

Medgivande 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att delta i materialinsamlingen inom undersökningen.  

………………………………………………………………. den ….. /….2014  

(Ort och datum) 

………………………………………………………….. 

(Underskrift av deltagare)  

…………………………………………………………………………………… 

(Namnförtydligande) 
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Bilaga 4. Tematisk intervjuguide  
     

Allmän bakgrundsinformation om informant (Kön, ålder, utbildning, yrke och tidigare 

arbetslivserfarenhet) 

1. Vilket språk undervisar du i? 

2. I hur många år har du undervisat i ämnet? 

3. I vilken kommun jobbar du som modersmålslärare? 

4. Vad har du för anställning? 

(heltidsanställning/deltidsanställning/fastanställning/tidsbegränsadanställning/annat) 

5. Vilka elevgrupper (årskurs) arbetar du med?  

Beskrivning av arbetssituation och arbetsvillkor 

1. Hur ser din arbetssituation ut? (Här vill jag be dig att du beskriver din arbetssituation 

utifrån följande konkreta frågor. Framför gärna dina egna kommentarer med 

synpunkter gällande din arbetssituation och de arbetsvillkor du har.) 

2. Hur många förskolor/skolor/är du på och undervisar? 

3. Hur många klasser/grupper med hur många barn per klass/grupp undervisar du i? 

Vilka faktorer styr gruppindelningen och vem är det som bestämmer över 

gruppindelningen? Hur ser gruppernas sammansättning ut kunskaps- och 

åldersmässigt? 

4. Hur många undervisningstimmar har du per klass/grupp och/eller per barn per vecka? 

Hur bestäms antalet undervisningstimmar för dina grupper (och får du själv inflytande 

i det)?  

5. Är undervisningen schemalagd? Sker den utanför skoltid och när då? Vad beror det 

på? 

6. Får du hjälp, och i så fall av vem, med det materialet/de resurser du behöver i din 

undervisning (t.ex. pennor, tavla, läromedel, digitala hjälpmedel, tillgång till 

arbetsrum osv.) Vilka resurser skulle du önska fanns tillgängliga på din arbetsplats?  

7. Hur ser din(a) undervisningslokal(er) ut? Har du begränsad tillgång till den/dem eller 

är den/dem alltid tillgängliga? 

8. Hur upplever du skolpersonalens förhållningssätt och förväntningar på 

modersmålsundervisningen? 

9. Hur upplever du föräldrars förhållningssätt och förväntningar på 

modersmålsundervisningen? Har du något samarbete med föräldrarna? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, vad beror det på? 

10. Har du något samarbete med andra ämneslärare på skolan? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, vad beror det på? 

11. På vilket sätt använder skolorna/dina elevers lärare din kompetens i arbetet med att 

stödja elevens utveckling och lärande? 

12. Har du möjlighet att samarbeta med andra modersmålslärare i skolan/i 

kommunen/eller möjligen utanför kommunen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad 

beror det på? 
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13. Upplever du att du på något sätt har inflytande på beslut (gällande undervisningens 

innehåll och organisering) som påverkar din undervisning? Beskriv gärna. 

14. Får du möjlighet att få kompetensutveckling? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad beror 

det på? 

15. Är det något du skulle vilja ändra på gällande din arbetssituation? 

Beskrivning av undervisningens innehåll och arbetssätt 

1. Varför behövs undervisning i modersmål? Vad är syfte med ämnet?  

2. Vad har modersmålslärare för ansvar? 

3. Vad innehåller din undervisning? Vad gör ni under lektionerna? Berätta gärna hur du 

organiserar och genomför dina lektioner? 

4. Vilka arbetsmetoder använder du dig av och varför? Brukar du anpassa 

arbetsmetoderna efter dina elevers behov? 

5. På vilket sätt motiverar/stimulerar du dina elever? Tycker du att det behövs? 

6. Brukar du i din undervisning utgå från innehåll i läroplanen/kursplanen för ämnet 

modersmål? 

7. Sätter du betyg? Använder du dig av kunskapskraven vid betygssättning?  

8. Vad är undervisningsspråk i klassrummet under dina lektioner? Hur ofta och i vilka 

kontexter används elevernas modersmål under lektionerna? Hur ofta och i vilka 

kontexter används svenska under lektionerna? Vilket språk använder du när du ger 

instruktioner? Är det svenska eller elevernas modersmål? 

9. Vilka läromedel använder du dig av och varför? Hur motsvarar innehållet i läromedlet 

det krav som står i läroplanen/kursplanen?  

10. Vad styr ditt val av innehåll i din undervisning? 

11. Tycker du att du har den kompetens som behövs för att kunna undervisa i ämnet? 

Utveckla gärna ditt svar. 

12. Övriga uppdrag som du eventuellt är inblandad i: Är du på något sätt delaktig i 

kartläggning av elevers tidigare kunskaper? Om ja, på vilket sätt och hur påverkar 

kartläggningens resultat din undervisning? Ingår studiehandledning i dina 

arbetsuppgifter? Om ja, kan du beskriva kort ditt jobb som studiehandledare? 

Samverkar du med andra ämneslärare när du jobbar med studiehandledning? Om ja, 

på vilket sätt? 

13. Vilka faktorer, tycker du, påverkar undervisningens innehåll och det arbetssätt du 

använder dig av? 

14. Sker det någon uppföljning eller utvärdering av modersmålsundervisning (t.ex. på 

central nivå) i den kommun du jobbar? 

Till sist undrar jag om du tycker att det finns något annat som du skulle vilja berätta om. 

Kanske tänker du på en annan fråga som inte berörs av denna intervjuguide men har på 

något sätt en koppling till det aktuella temat och därmed kan vara intressant och relevant för 

min studie? 


