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Abstract 
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Supervisor: Linda Kahlin  

Fall term: 2009 

 

This paper aims to examine the mother tongue subject and it´s existence and condition in a school 

located in the south of Stockholm. I have performed interviews with four teachers about their opinions 

and attitudes regarding the mother tongue subject in the school were they work. Two of the teachers are 

teachers in social studies and two of them are teachers in the mother tongue subject. My aim is also to 

examine whether an interest exists among the teachers to collaborate in between the subjects and what 

possibilities and conditions such collaboration would have in effect. I have applied a qualitative method 

based on personal interviews with semi-structured questions as my data acquisition method. I have also 

performed document studies to strengthen and support the qualitative interviews. The result, based on 

the interviews, shows that there was no existing collaboration between the teachers at the time of the 

interviews. All of the teachers said that they are willing to collaborate and that they believe that such 

collaboration would be profitable. 

 

Keywords: the mother tongue subject, attitudes, linguistic research, collaboration 
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1. Inledning  

 

1.1. Utgångspunkt 

Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle och det avspeglas tydligt i skolan.                                            

Som lärarstudent i dagens samhälle och som lärarstudent på en lärarutbildning med interkulturellt 

perspektiv, anser jag det vara mycket viktigt att bli medveten om både möjligheter och utmaningar som 

mångkulturaliteten i den svenska skolan innebär och att tillägna sig verktygen för att arbeta i denna 

dynamiska miljö. 

 

Jag har under min lärarutbildning haft praktik på Nutidsskolan, jag vill poängtera att skolans namn är 

fingerat. Nutidsskolan är en skola med många nationaliteter under sitt tak och ett stort antal elever är 

nyanlända till Sverige och har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Eleverna placeras vid sin 

ankomst i så kallade introduktionsklasser där syftet är att de ska introduceras för både det svenska 

språket och för hur den svenska skolan fungerar. Efter den första tiden i introduktionsklasserna går 

eleverna vidare till åldersblandade klasser, 6-9-klasser, där samtliga elever är relativt svaga i det svenska 

språket men som har hunnit något längre i sin språkutveckling än vad de alldeles nyanlända gjort.             

 

 En utmaning för både introduktionsklasserna och 6-9-klasserna är att de har mycket högt tryck på sig 

och ofta är överfulla. Detta resulterar i att eleverna slussas ut i de ordinarie klasserna med bristande 

kunskaper, framför allt i det svenska språket och hänger därför inte med i undervisningen. I de klasser 

som de nyanlända eleverna slussat ut till går det elever med en annan nivå på svenska språket, så i 

samma klass går det alltså elever med mycket stora skillnader i sina språkkunskaper.  

Under mina Vfu-perioder har jag blivit allt mer medveten om den utmaning det är för både lärare och 

elever att förena dessa skillnader i språknivån på ett givande sätt. Inte sällan stannar undervisningen vid 

genomgång av begrepp eller meningssystem som inte har förståtts av någon/ några elever i klassen, 

alternativt så märks det vid genomgång av prov att eleverna inte har förstått undervisningen men inte 

sagt till om detta.  

 

Då en stor del av problematiken ligger just i att eleverna är bristande i det svenska språket har det på 

skolan diskuterats huruvida modersmålsundervisningen skulle kunna vara ett stöd även i den ordinarie 

undervisningen. Jag fastnade för denna idé och blev intresserad över att få veta mer om 

modersmålsundervisningen på skolan och hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut och därur 

föddes idén om att skriva examensarbete i ämnet.  
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1.2. Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur SO-lärare och modersmålslärare uppfattar 

modersmålsundervisningen i skolan samt hur modersmålsundervisningen ser ut i praktiken. Genom att 

ta del av delaktiga informanters åsikter kring ett samarbete modersmålsundervisningen och övriga 

skolämnen emellan, ämnar jag även att ge förslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut (i praktiken) 

samt att öka medvetenheten kring praktiska aspekter som föreligger ett sådant samarbete. 

 

1.3. Frågeställningar 

1.  Hur uppfattar Nutidsskolans SO-lärare modersmålsundervisningens betydelse på skolan? 

2.  Anser Nutidsskolans modersmålslärare att deras ämne har hög eller låg status i jämförelse med 

de övriga ämnena på skolan?  

3. Finns det ett intresse bland lärarna att utöka samarbetet mellan modersmålsundervisningen och 

SO-ämnet och hur skulle ett sådant samarbete se ut?  

 

2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

2.1. Förankring i styrdokumenten 

Jag har valt att förankra min uppsats i valda delar ur styrdokumenten. Anledningen till att följande delar 

har valts ut är att jag anser dem föra fram och poängtera elevers individualitet, unika identiteter och 

deras behov av utveckling utifrån dessa två. Jag anser att detta argument är särskilt tydligt då det gäller 

elevers rätt till modersmålsundervisningen men även gällande ämnets utformning. 

 

 

 

2.1.1Lpo94  

 ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.” 

(Lpo94 s.3) 
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Styrdokumentet Lpo94 som den Svenska skolans undervisning vilar på syftar till att ge alla elever en 

likvärdig utbildning och att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas som de individer de är:  

  ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

(Lpo 94 s.5) 

 

Sverige blir ett allt mer globalt och mångkulturellt samhälle och gränserna mot den övriga världen 

öppnas upp både genom att människor flyttar hit och härifrån. För de elever som går i den svenska 

skolan och lever i det svenska samhället blir det allt viktigare att vara medveten om och ha respekt för 

andra kulturer än den egna kulturen. Ökad medvetenhet om andra kulturer än den egna, både inom 

Sveriges gränser men även i ett globalt sammanhang, bidrar till att eleven får större insikt i inta bara 

andra kulturyttringar utan även den egna. Att vara medveten om och att förstå bakgrunden till att sitt 

eget beteende sätter eleven i perspektiv till andra människors skiljande kulturyttringar vilket bidrar till 

ökad förståelse och solidaritet med andra kulturer och människor vilket i sig är nödvändigt för att ett 

mångkulturellt samhälle ska fungera harmoniskt. I Lpo94 står det att:  

 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald”  

(Lpo94 s.3) 

 

Det är många elever i den svenska skolan som har en annan etnisk tillhörighet än svensk vilket medför 

att vissa av dessa elever har ett annat modersmål och en annan kultur. Dessa elever har rätt till att få 

utveckla sitt modersmål och ta del av sitt moderslands kultur.  I Lpo 94 står det att:   

  ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” 

 (Lpo94 s.4) 

 

Betydelsen av elevens behov av sitt modersmål och sin kultur har tagits fasta på i styrdokumenten. 

Elevens identitetsutveckling är i många fall beroende av få utveckla sitt modersmål och att ta del av sitt 

moderslands kultur. Att vara kunnig i sitt modersmål bidrar även till att förenkla inlärning av svenska 

och andra språk i skolan vilket behövs för att eleven ska ha möjlighet att ta till sig utbildningen på ett 

fullgott sätt.  
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”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga.” 

 ( Lpo94 s.5) 

. 

2.1.2. Kursplan för Modersmål 

Modersmålet har i den svenska skolan en egen kursplan och eleverna får betyg i modersmålet med 

samma ”värde” som i de övriga skolämnena. Kursplanen tydliggör för både modersmålslärare, elever, 

föräldrar och andra verksamma inom skolans värld vikten och betydelsen av modersmålet. Kursplanen 

fungerar även som ett stöd för läraren i hans eller hennes undervisning. 

Ett av målen som framförs i kursplanen är modersmålsundervisningens betydelse för elevens identitet 

och självuppfattning samt hur kunskap om sitt hemlands kultur bidrar till den personliga utvecklingen. I 

kursplanen för modersmål står det: 

 ”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat 

modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i 

modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen 

tydliggöras. ”               

(Kursplan i modersmål, 2000-07) 

Kursplanen för modersmål tar upp vikten av eleven har ett starkt modersmål för att underlätta 

inlärningen av andra språk eller ämnen i skolan:  

 ” Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga 

individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa 

kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga 

uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.” 

 (Kursplan i modersmål 2000-07) 

Massmedia har rapporterat att unga människor i Sverige med en annan etnisk bakgrund än svensk 

vittnar om att de känner sig slitna mellan sina två kulturer och att de inte vet vilken kultur de ska 
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”välja”. Jag har under mina VFU-perioder tagit del av ett flertal berättelser liknande sådana som 

massmedia rapporterat om. Modermålet syftar till att:  

 ”Genom kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet 

modersmål bidra till att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom 

bättre förstå sin situation.  

(Kursplan för modersmål 2000-07) 

3. Forskningsbakgrund      

 

Det finns relativt omfattande forskning gjord på modersmålsundervisningen som belyser vikten av 

modersmålet i det svenska samhället idag och dess betydelse för elever med ett annat modersmål än 

svenska. Däremot har jag endast funnit ett mindre antal undersökningar gjorde på modersmålets status 

specifikt trots att jag uppfattar ämnet vara en ”het potatis”. Jag kommer att presentera de verk som 

tydligast belyser min frågeställning. 

 

3.1. Historik 

Modersmålsundervisningens roll och status i skolan och samhället är till viss del ett kvitto på de 

attityder som råder kring främmande språk och andra kulturer än den svenska. Genom att satsa på 

flerspråkiga elever satsar samhället även på andra kulturer och en sådan tillmötesgående och öppen 

samhällskultur har inte alltid varit en självklarhet.  

Börestam och Huss (2001) skriver att det var först på 1800-talet som våra europeiska stater började 

förknippas med ett särskilt språk och anse det som avvikande att människor talade olika språk inom 

samma land, tidigare talade folket samma språk som deras översåte talade. På 1800-talet gjorde 

nationalismen entré och nationalstaternas syfte blev att förespråka ett eget språk och en egen kultur 

vilket ledde till att andra språk- eller kulturyttringar blev svårare att tolerera. I Norden så infördes 

assimilationspolitiken vilket innebar att alla som inte talade nationalspråket och hade en annan kultur 

skulle assimileras, så även i skolorna där det blev förbjudet att tala andra språk än majoritetsspråken. 

Först på 1970- talet föddes idén om det svenska samhället som pluralistiskt och om 

integrationspolitikens fördelar. Under samma period visade tvåspråkighetsforskningen att inlärning av 

svenska och andra skolämnen förenklades och förbättrades om flerspråkiga elever tilläts och 

uppmuntrades att tillvarata sitt modersmål. Detta möjliggjorde att vissa elever fick tillgång till 

undervisning i sitt modersmål och dess kultur i skolan. ”Målsättningen är (var) delaktighet i det svenska 
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samhället utan att invandrarna för den skull måste avsäga sig sin egen etnicitet eller ett eget språk” 

(Börestam och Huss 2001 s 99)   

 

3.2. Nutida forskning  

Modersmålsundervisningen är ett område där skolan har genomfört stora besparingar, detta trots att 

tvåspråkighetsforskningen tydligt visat att gedigna kunskaper i modersmålet hjälper eleven både med 

inlärningen av svenska men även ökar elevens förmåga till kunskapsinhämtande i andra ämnen. 

(Cromdal och Evaldsson 2003)  

En utvärdering från Skolverket (2008) visar att elever som tar del av modersmålsundervisningen har 

högre betyg än övriga elever, oavsett familjebakgrund. Det står att läsa i ett nyhetsbrev med namn Högst 

betyg bland elever som får modersmålsundervisning som Skolverket publicerat i december 2008. 

Utvärderingen förstärker de resultat som språkforskningen tidigare kommit fram till, att gedigna 

kunskaper i modersmålet underlättar inlärning av andra språk samt att modersmålsundervisningen 

underlättar integreringen av elever med annan etnisk bakgrund än svensk: ”att ha förankring och bottna 

i sin identitet är nödvändigt för att kunna förhålla sig till inlärning och sammanhang, både i skolan och 

i övriga samhället” ( Eva Wirén, projektledare på Skolverket, Skolverket 2008) 

 

En av anledningarna till de nedskärningar som genomförts på modersmålets bekostnad är den, inom 

skola och offentlig debatt, ökade betoningen på vikten av att invandrarelever tillägnar sig grundläggande 

kunskaper i svenska. Syftet är att öka elevernas möjligheter till integrering i det svenska samhället och 

resurser har då istället satsat på Svenska som andraspråk. (Cromdal och Evaldsson 2003). Synen på 

modersmålsundervisningen förändras även i takt med att samhället strävar efter att ersätta pluralism med 

en ”samhällelig integration av personer med invandrarbakgrund” (Cromdal och Evaldsson 2003 s. 16). 

Samhällets ökade tryck på att invandrarelever integreras i samhället genom inlärning av svenska och 

skolor och kommuners besparingar på modersmålsundervisningen har även påverkat 

tvåspråkighetsforskningen till att tydligt poängtera vikten av invandrarelevernas behov av ett starkt 

modersmål och de fördelar detta har på inlärningen av svenska. (Cromdal och Evaldsson 2003) 

 

Cromdal och Evaldsson diskuterar begreppet enspråkig ideologi. De menar att samhället vilar på ”en 

enspråkig ideologi som genomsyrar våra förställningar om tvåspråkiga människor och deras 

språkbehärskning” (Cromdal och Evaldsson 2003 s.22). Dessa normativa föreställningar säger oss 

bland annat att flerspråkiga människor är atypiska men även till viss mån problematiska då elever med 

flera språk inte anses klara skolan lika bra på grund av sin flerspråkighet. Deras ”annorlundahet” gör 
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dem intressanta som forskningsobjekt. Den enspråkiga normen gör att flerspråkiga elever bedöms efter 

enspråkiga faktorer och förväntas behärska samtliga språk på samma sätt som en enspråkig elev gör med 

sitt enda språk, de flerspråkiga eleverna förväntas vara ”dubbelt enspråkiga”. (Cromdal och Evaldsson 

2003 s. 23). Vidare diskutera Cromdal och Evaldsson hur den enspråkiga ideologin visar att Sverige 

fortfarande är ett enspråkigt samhälle gällande språkideologi. Detta påverkar, enligt mig, hur 

modersmålsundervisningens utformas och vilken status ämnet har i det svenska samhället.  

 

Jag anser att det går att finna en röd ”utvecklingstråd” mellan den nationalistiska historia som Sverige 

till viss del vilar på och som diskuteras av Börestam och Huss (2001), och den enspråkiga ideologi som 

Cromdal och Evaldsson (2003), anser råda i det svenska samhället. Nationalismens intåg på 1800-talet 

förutsatte ju att samtliga invånare inom nationalstaten talade samma språk och hade samma kultur vilket 

medförde misstänksamhet mot andra språk- och kulturyttringar, (Börestam och Huss 2001). Jag anser att 

en sådan nationalanda tyvärr får en naturlig utveckling mot att det inom ett land anses vara det normala 

att människor endast talar ett språk och att flerspråkighet därmed uppfattas som både problematiskt och 

utmanade, (Cromdal och Evaldsson 2003).  

 

Ladberg (1996) skriver att modersmålet har dåliga villkor i jämförelse med andra ämnen och syftar då 

främst på att ämnet är frivilligt och att eleverna ofta är tvungna att gå från andra ämneslektioner för att 

ta del av modersmålsundervisningen, den senare problematiken är dock numera förlegad då majoriteten 

av modersmålsundervisningen ligger efter skoltid. Ett nytt dilemma som dyker upp med 

schemaläggning efter skoltid av modersmålet, är att ämnet missar integreringen med de övriga ämnena 

och att ett av modersmåles viktigaste syften, nämligen att ”vara den bro till det svenska samhället och 

skolan som hon skulle kunna vara”, (Ladberg 1996 s.108), då går förlorad. 

 

3.2.1. Skolverkets rapport – en översikt. 

Modersmålsundervisningen i den svenska skolan har tenderat att få en undanskymd roll och inte setts 

som en del av den ordinarie undervisningen, detta trots att ett flertal undersökningar visat på att 

modersmålsundervisningen har stor betydelse för elevens språkliga och personliga utveckling. Detta 

förtydligas i den svenska kursplanen för modersmål:  

 ”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen”, 

(Kursplan för Modersmål 2000-07). 
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På uppdrag av regeringen utkom Skolverket år 2002 med en rapport vars titel är ”Flera språk- fler 

möjligheter ”(2002). Titeln på rapporten syftar till att uppmärksamma de behov som regeringen anser 

finnas inom skolan och förskolan gällande bemötandet av flerspråkiga elever. Rapporten visar att det är 

positivt för samhället i stort att skolan satsar på fördjupade kompetenser i många språk. Rapporten visar 

även att en förstärkning av modersmålsundervisningen skapar jämlikare förutsättningar för flerspråkiga 

elever i deras utveckling och lärande (Skolverket-Publikationsdatabasen, sammanfattning av ”Flera 

språk- fler möjligheter”, 2002) 

 

Skolverkets rapport ”Flera språk – fler möjligheter” (2002) diskuterar problematiken kring 

modersmålsundervisningens låga status och vilka konsekvenser detta får för hur undervisningen bedrivs 

och har möjlighet att bedrivas. Många modersmålslärare vittnar om hur de inte känner sig delaktiga i 

skolans organisation eller som en del av kollegiet vilket medför problem av både praktisk och social art, 

 ” Modersmål kommer långt ner i kommunernas skolplaner och har låg status i skolan. Organisationen 

av undervisningen gör att modersmålslärarna inte är delaktiga i arbetslag och kollegier. De saknar 

samarbete med annan undervisning och andra lärare och deltar därför inte i de pedagogiska samtalen 

på skolan”. 

( Flera språk – fler möjligheter” s.6)   

 

En anledning till att modersmålsundervisningen har haft låg status i skolan är att ett stort antal 

modersmålslärare varit outbildade. Skolverkets rapport (2002) poängterar vikten av att detta ska ändras 

som en del i arbetet med att höja ämnets status och kvalité. Skolan som organisation har tidigare i stor 

utsträckning inte varit införstådd med hur viktig modersmålundervisningen är för de elever som är i 

behov av den och det har bidragit till ämnets marginaliserade ställning. Skolverkets rapport (2002) 

skriver att:  

 ”Det är fortfarande en vanlig uppfattning att barnen har större nytta av att satsa på det svenska 

språket än att ägna sig åt att utveckla sitt modersmål. Även många beslutsfattare och politiker har 

denna uppfattning, vilket visar sig vid fördelningen av resurser till förskola och skola”  

( Skolverket 2002 s. 9) 

 

Betydelsen av att modersmålsundervisningen samarbetar med andra ämnen har diskuterats i flera 

avhandlingar och rapporter och trots att de positiva attityderna till modersmålsämnets existens 

dominerar finns det fortfarande mycket utbredda meningar som anser att det bästa för 

modersmålseleverna när det gäller deras skolprestationer är att eleverna koncentrerar sig på att enbart 

läsa sig svenska. Skolverket rapport (2002) visar dock på:  
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  ”Att ge eleverna deras rätt till stöd i språkutveckling på modersmålet är ett effektivt sätt att höja 

resultaten även i andra ämnen. Att satsa på integrerad modersmålsundervisning är en ren investering 

för varje elev, för måluppfyllelsen i skolan och för samhället i stort”.  

(Skolverket 2002 s. 9) 

 

4. Metod 

 

4.1. Beskrivning av metodval 

Jag har genomfört en fallstudie över modersmålsundervisningen på Nutidsskolan. Mitt val av 

uppsatsämne bestämde vilken typ av vetenskaplig metod jag skulle använda mig av för att på lämpligast 

vis kunna besvara mina frågeställningar. Lindblad (1998) skriver att: ”metodvalet naturligtvis är 

beroende av det material som utgör uppsatsens underlag” (Lindblad s. 25). Då min uppsats grundar sig 

på intervjuer med ett litet antal ämneslärare, 4 stycken, valde jag att använda mig av en kvalitativ metod 

då ”vid en kvalitativ studie väljer man ett mindre men ofta mer strategiskt urval” (Lindblad s. 25)  

 

Den kvalitativa forskningen bygger på att det som undersöks omvandlas till ord och inte siffror (vilket 

den kvantitativa forskningen gör) och används ofta för att ingående beskriva människor eller händelser. 

Den kvalitativa forskningsmetoden används ofta för att beskriva människor eller händelser som en del 

av en kontext och i ett holistiskt perspektiv, snarare än att de är specifika faktorer.  

Den kvalitativa datan är ett resultat av tolkningsprocess, det vill säga den data som framkommer i 

forskningsprocessen ”produceras medan den tolkas och används av forskaren” ( Denscombe 2000 

s.244). Detta innebär att den kvalitativa datan alltid påverkad av, och ett resultat av forskaren tolkning 

och forskaren anses därmed ha en viktig roll i forskningsprocessen. 

 ”Det som i själva verket karaktäriserar kvalitativ forskning och ger den en tydlig identitet är det faktum 

att den har sitt eget speciella tillvägagångssätt vid insamling och analysen av data” 

(Denscombe 2000, s. 243) 

 

Den kvalitativa studien går ofta hand i hand med hermeneutiken. Arwedsson (2005) beskriver 

hermeneutiken som en metod där syftet är att tolka mening och förstå betydelse genom att helheten och 

delarna är beroende av varandra för att skapa förståelse. Forskaren måste upprepade gånger återvända 

till sitt material för att se om ytterligare information finns att utvinna. Den hermeneutiske forskaren 

arbetar enligt den hermeneutiska spiralen. Under arbetet med min uppsats använde jag mig av den 
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hermeneutiske spiralen då jag tolkade ämneslärarnas utsagor i de genomförda intervjuerna men även i 

de dokumentstudier som genomfördes. 

 ”Varje ny läsning av en text eller varje nytt studium (av t.ex. en videoinspelad lektion eller intervju) ger 

ny information och ger forskaren en bättre position, eftersom hans/ hennes kunskap om och förståelse 

av studieobjektet hela tiden ökar.”  

(Arwedsson s 42) 

 

Min kvalitativa studie förutsatte öppna forskningsfrågor i form av kvalitativa intervjuer med semi-

strukturerade frågor efter den modell som Bryman (2002) beskriver.  Jag utgick från sammanlagt tre 

frågeställningar där ett antal strukturerade frågor fungerade som följd. Frågorna var semistrukturerade 

för att intervjuprocessen skulle bli flexibel och ge de intervjuade möjlighet att utforma sina egna svar 

med frågorna som stöd. Valet av intervjumetod baserade jag på mitt syfte med intervjuerna, att ta reda 

på ämneslärarnas specifika åsikter utifrån mina frågor.  

Jag har även genomfört dokumentstudier för att komplettera, fördjupa och bredda de åsikter som 

framförs av de intervjuade lärarna. 

Jag genomförde personliga intervjuer vid fyra tillfällen, under sammanlagt två veckor. Personliga 

intervjuer innebär att det är enbart forskaren och informanten som är delaktiga under intervjun, 

(Denscombe 2000). Intervjuerna genomfördes i lärarnas arbetsrum, på lärarnas initiativ, och lärarna var 

meddelade i förtid om hur lång tid intervjun beräknades ta för att de skulle ha möjlighet att sidosätta den 

tid som behövdes i ett tidigt skede. 

 

4.2. Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet avser att metoden är klart och tydligt definierad så att en annan person ska kunna 

göra om undersökningen. En läsare ska kunna bedöma om min tolkning av data är rimlig genom att jag 

som skribent för en diskussion om tolkningen som tydliggör uppsatsens genomförande. 

Jag anser att reliabiliteten i mitt arbete är relativt hög. Då jag inte hade möjlighet att spela in 

intervjuerna använde jag mig av en metod beskriven av Arfwedsson i boken Didaktiska examensarbeten 

(2005 s. 67). Metoden går ut på att intervjuaren antecknar huvuddragen av informantens ord vid 

intervjutillfället. Sedan så skriver intervjuaren ut anteckningarna i språkligt korrekt form och använder 

sig i största möjliga mån av informantens egna ord och även i jag-form. Därefter skickar intervjuaren 

tillbaka intervjun till informanten som då har möjlighet att ändra det han eller hon anser vara fel.  

Slutligen undertecknar informanten den utskrivna intervjun.  

 



14 

 

Reliabiliteten påverkas av att intervjun troligen inte skulle se lika dan ut jag om intervjuade dem vid ett 

senare tillfälle eller om den var någon annan som ställde samma frågor. Faktorer som kan påverka 

informanterna och deras svar är bland annat personkemin mellan mig och informanten, vår 

sinnesstämning vid genomförandet av intervjun, vart vi genomför intervjun någonstans, tidigare 

erfarenheter av att bli intervjuad eller intervjua samt andra förutsättningar. Denscombe (2000) skriver att 

det inte är möjligt att fastställa en absolut reliabilitet när den gäller intervjuer då de är kvalitativ data 

som alltid ingår i en tolkningsprocess, detta innebär att jag som intervjuare alltid tolkar det informanten 

säger och att det är möjligt att en annan intervjuare skulle tolka informanternas påståenden annorlunda. 

Även informanten tolkar frågorna vilket även det påverkar reliabiliteten.  

 

Denscome (2000) diskuterar även ett begrepp som han nämner intervjuareffekten. Denscombe menar att 

den data som framkommer vid intervjuer påverkas av vem forskaren är, hans eller hennes personliga 

identitet. 

 ”Den inverkan forskarens personliga identitet har, beror naturligtvis på vem som intervjuas. 

Egentligen är det inte identiteten i sig själv som påverkar data, utan vad forskarens identitet betyder för 

den som intervjuas”  

(Denscombe 2002 s. 138) 

 

Jag intervjuade två ämneslärare med svensk bakgrund och två ämneslärare med annan etnisk bakgrund 

än svensk i modersmålsundervisningens betydelse och status. Då ämnet kan uppfattas ha en känslig 

karaktär och ses som något av en skiljelinje mellan olika etniciteter är det enligt Denscombe (2002) 

något som kan påverka reliabiliteten och han påpekar att detta är frågor som jag som forskare bör tänka 

på:  

 ”Med tanke på mitt undersökningsämne: kommer en intervju med någon av det motsatta könet eller 

med en annan etnisk bakgrund att ha någon inverkan på hans eller hennes villighet att svara?  

(Denscombe 2002 s. 139) 

 

Realibiliteten kan även påverkas av att informanterna får ta del av intervjusvaren efter den genomförda 

intervjun och därmed får en ”andra chans” att ändra sina svar. Jag valde dock att ta denna risk då jag 

inte vill riskera att jag presenterar information som är direkt felaktig på grund av att jag har missförstått 

informanterna vid intervjutillfället.  
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4.3. Validitet 

Begreppet validiteten ”handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla 

data anses exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe 2002 s. 283) 

 

Jag har valt att undersöka Nutidsskolan och intervjua endast fyra ämneslärare i min undersökning. 

Genom att fokusera min undersökning till Nutidsskolan ämnade jag att få en djup inblick i vad 

modersmålsundervisningen har för roll och status på just denna skola för att sedan förstärka de uppgifter 

som framträder vid mina intervjuer med skriftliga källor. Att jag har valt att undersöka Nutidsskolans är 

att denna mångkulturella skola representerar dagens Sverige och de nationaliteter som bor i Sverige.  

 

Jag har använt mig av två olika metoder i mitt examensarbete. Den huvudskaliga metoden har utgjorts 

av kvalitativa intervjuer och de resultat som framkommit vid intervjuerna har jag ämnat förtydliga och 

förstärka genom att använda mig av skriftliga källor som är en annan typ av metod.                                                                                                                             

Denscombe (2002) skriver om metodtriangulering och menar att de fyra forskningsmetoderna: 

frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor, kan kombineras för att ge sitt perspektiv på 

ämnet och att ingen av metoderna besitter den enda rätta vägen till ”sanningen”. Med detta arbetssätt 

samlar forskaren in olika data om ett och sama ämne men med olika metoder vilket ökar kvalitén på 

undersökningen, dessutom möjliggör det för forskaren att kontrollera data med hjälp av de olika 

metoderna. Vid användning av flera metoder ökar validiteten i undersökningen; att se saker ur olika 

perspektiv och möjligheten att bekräfta resultaten kan öka validiteten i data, (Denscombe 2002 s. 103) 

 

Att jag genomförde intervjuer innebär att jag hade: direktkontakt under intervjun (vilket) innebär att 

data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden de samlas in” (Denscombe 2002 s. 

162)  

Denscombe (2002) beskriver ytterligare ett sätt att öka validiteten på uppsatsen och det är att: ”låta den 

intervjuade ta del av utskriften för att kontrollera dess riktighet” (Denscombe 2002 s. 158). Jag beskrev 

under rubriken Reliabilitet hur jag har gått tillväga vid genomförandet av mina kvalitativa intervjuer och 

att jag då har använt mig av Denscombes rekommenderade modell av att låta informanterna ta del av 

utskriften.  

 

 

 

 



16 

 

4.4. Beskrivning av urvalsgrupp 

 ”De människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att de har något speciellt 

att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position” 

(Denscombe 2002 s. 142) 

 

Jag har valt att intervjua två verksamma SO-lärarna samt två modersmålslärare som arbetar deltid på 

skolan. Anledningen till att jag valde att intervjua SO-lärarna var att min tidigare erfarenhet sa mig att 

modersmålsundervisningen och de samhällsorienterade ämnena har många naturliga 

samarbetsmöjligheter och jag ville därmed se om min uppfattning stämde överens med SO-lärarnas 

uppfattning om modersmålsundervisningen på skolan. De två SO-lärare som är delaktiga i mina 

intervjuer är de enda verksamma SO-lärarna på skolan och att valet föll på dem var därmed självklart. 

Bland de modersmålslärare som är verksamma på skolan valde jag ut de två modersmålslärare som jag 

anser är representativa då de visar olika sidor av modersmålsundervisningen på skolan.  

Modersmålsläraren i spanska har arbetat länge på skolan men har även har ett elevunderlag som har 

minskat på grund av den spansktalande befolkningens minskade invandring till den aktuella kommunen. 

Modersmålsläraren i somaliska har arbetat på skolan under en betydligt kortare period men har ett 

elevunderlag som ökar då den somaliska befolkningens invandring till den aktuella kommunen har ökat 

de senaste åren. 

 

Då jag har haft min VFU-period förlagd till skolan var jag redan innan undersökningen påbörjades väl 

medveten om hur lärarkåren är sammansatt vilket förenklade valet av informanter. Tillträde till 

informanterna skaffades genom att jag tog kontakt med skolans biträdande rektor som bifogade aktuella 

lärares e-mailadresser. 

 

4.5. Beskrivning av informanter 

So-lärare 1) Den första SO-läraren som jag intervjuade är en etniskt svensk manlig utbildad SO- lärare 

som har arbetat på Nutidsskolan i ungefär 6 år. Denna lärare har även varit min handledare under större 

delen av min lärarutbildning. 

So-lärare 2) Den tredje intervjun jag genomförde var med en etnisk svensk kvinnlig utbildad SO-lärare i 

som har arbetat på skolan i ungefär 10 år. 

Modersmålslärare 1) Min andra intervju genomförde jag med en chilensk kvinnlig modersmålslärare i 

spanska som har arbetat på skolan i ungefär 10 år. Denna lärare är utbildad grundskolelärare i spanska 

undervisar även i moderna språk och då i spanska. 
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Modersmålslärare 2) Min fjärde intervju genomförde jag med en etniskt somalisk manlig lärare 

modersmålslärare i somaliska som har arbetat på skolan i cirka 4år. Denna lärare är utbildad ingenjör 

och har även läst pedagogik vid Stockholms universitet. Han är dock inte utbildad i att undervisa i språk 

i grundskolan. 

 

4.6. Forskningsetik  

 ”Synnerligen viktig är den etiska reflektionen naturligtvis i sådan kvalitativ forskning som innebär en 

närhet till de personer som man intresserar sig för i sin forskning” 

(Närvänen 1999, s.61) 

 

Som forskare ställs man inför en rad etiska problem och dilemman och framför allt i kvalitativa arbeten. 

Min uppsats grundar sig på ett samarbete mellan mig och fyra andra lärare då det är en uppsats baserad 

på kvalitativa intervjuer. I intervjuprocessen tar jag del av fyra lärares åsikter och tankar kring ämnen 

som de skulle kunna tycka är känsliga eller, av för mig ovetande skäl, obekväma att svara på. Som 

forskare är det en viktig etisk princip att jag respekterar informanternas anonymitet och att jag noggrant 

ger akt på att ingen person ”hängs ut” mot deras vilja.  

 

Problematiska situationer kan uppstå när det material forskaren kommer över är intressant och givande 

ur ett vetenskapligt perspektiv men att materialet riskerar att bryta den anonymitet som informanten är 

garanterad. Vetenskapsrådet presenterar forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning enligt HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Enligt HSFR 

ska forskaren göra en avvägning i relation till materialets betydelse och de skador individen utsätts för 

då forskaren bryter anonymiteten. HSFR antog 1990 en rad forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De skriver om forskningskravet och individskyddskravet.  

 

Forskningskravet innebär kortfattat att samhället och dess medborgare har ett krav på att forskning 

bedrivs och inriktas på väsentliga frågor samt håller hög kvalité. Individskyddskravet innebär att 

individer som deltar i forskningen inte får utsättas för kränkning, förödmjukelse, psykisk eller fysisk 

skada. 

 

Individskyddet kan delas in i fyra huvudkrav som ställs på den forskning som bedrivs. Dessa fyra 

huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 

presenterar kortfattat huvudprinciperna som gäller för de fyra kraven.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om syftet med deras deltagande i 

forskning och vilka villkor som gäller för deltagandet. Vidare ska informanterna upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta närhelst de vill. 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ge sitt informerade samtycke till att delta i forskningen. 

Är informanterna under 15 år och informationen som inhämtas är känslig ska förälder/vårdnadshavare 

informeras.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att allt material som samlas in under forskningen ska hanteras så att 

informanterna ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter hanteras så att ingen 

utanför forskningsprojektet kan ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet under forskningsperioden inte får användas till 

något annat syfte än forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2008)  

 

5. Resultat 

 

I min undersökning har jag använt mig av tre frågeställningar med ett antal underfrågor till varje 

frågeställning. Jag har benämnt dem frågeställning 1, 2 och 3 för att tydliggöra vilken som är aktuell. 

Den enda av frågeställningarna som är gemensamt ställd till både modersmålslärare och SO-lärare är 

frågeställning nummer 3 som handlar om ett eventuellt samarbete.  

  

För att få en tydlig överblick av det insamlade materialet kommer jag att presentera valda delar av 

intervjuerna under respektive frågeställning. Detta innebär att samtliga intervjusvar inte presenteras utan 

enbart de svar som tydligt belyser frågeställningen. För att resultatet inte ska bli för spretigt kommer jag 

främst presentera de åsikter som är gemensamma för lärarna och enbart vid enstaka frågor, då en enskild 

lärare har påpekat något specifikt, kommer denna åsikt att presenteras med hänvisning till lärare.  Jag 

kommer inte att visa vilken underfråga svaret hör till då lärarna vid vissa tillfällen har uttryckt samma 

åsikter men vid olika underfrågor, enbart vid citat kommer jag att hänvisa till exakt underfråga. De 

fullständiga intervjuutskrifterna finns med som bilaga.  
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5.1. Frågeställning 1, Är enbart ställd till SO-lärarna 

Hur uppfattar Nutidsskolans SO-lärare modersmålsundervisningens betydelse på 

Nutidsskolan?  

SO- lärarna anser att modersmålsundervisningen är mycket viktig för eleverna och båda lärarna 

poängterar att ett starkt modersmål hjälper eleverna att tillgodogöra sig andra språk och då syftar de 

framför allt på svenskan. SO-lärarna anser även att ett av modersmålets syften är att undervisa eleverna i 

deras hemländers kultur och språk och lärarna anser att den undervisningen stärker elevernas identitet 

och självkänsla. Lärarnas åsikter stämmer alltså väl överrens med de åsikter som förs fram i 

styrdokumenten.                                                                   

 ”(Modersmålet är viktigt) på samma sätt som svenska elever stärks i svenskundervisningen, de 

utvecklar sitt språk, tränas i olika typer av skriftlig framställan och får ta del av den svenska 

litteraturen”. 

(Kvinnlig SO-lärare, fråga 1)  

 

Vidare anser SO-lärarna att det är viktigare för eleverna att kunna svenska än sitt modersmål för att 

eleverna ska klara sig i både skola och samhälle men samtidigt anser de att ett starkt modersmål är 

förutsättningen för att eleverna ska klara av både svenskan men även den övriga undervisningen och att 

modersmålet därför också har en viktig roll, detta visar enligt mig att SO-lärarna anser att språken är lika 

viktiga men att de har olika syften.                                         

 ”Jag tycker att det är jätteviktigt att stötta eleverna i deras modersmål eftersom det hjälper dem även i 

andra språk” 

 (Manlig SO-lärare, fråga 5) 

 

SO-lärarna påpekar att även om det är viktigt för eleverna att känna till sin kultur och sina ”rötter” men 

att även om detta spelar en viktig roll för elevernas identitet så finns det en även en risk i att eleverna 

enbart umgås med dem som talar samma språk och har samma kultur vilket gör att eleverna riskerar att 

bli isolerade inom sin kultur. Den kvinnliga SO-läraren påpekar dock att en av de effekter hon hoppas 

att modersmålsundervisningens har är att eleverna utvecklas till att känna en sådan trygghet i sin kultur 

så att de inte är rädda för att ”öppna upp” för andra kulturer.  

 ”Om eleverna genom modersmålet känner att de har en stark egen kultur blir de heller inte rädda för 

att ”blanda sig” med andra kulturer ” 

(Kvinnlig SO-lärare, fråga 9) 
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När det gäller synen på modersmålslärarna anser båda SO-lärarna att modersmålslärarna är en trygghet 

för eleverna eftersom de känner till deras kultur och språk. Gällande modersmålets relativt låga status 

tror den manliga SO-läraren att det beror på att ämnet är valbart och därför kan väljas bort. Ytterligare 

en faktor anser han vara att många av modersmålslärarna inte är fast anställda på skolan, (det gäller dock 

ej de två intervjuade modersmålslärarna i denna uppsats, min anm.), och därför inte blir en del av det 

övriga kollegiet eller integrerade i skolans övriga undervisningen. Den manliga SO-läraren påpekar även 

att han har fått uppfattningen av att många modersmålslärare inte är behöriga men säger också att han 

inte varken vill eller kan generalisera över en hel yrkeskår med sin åsikt.                                          

 

Den kvinnliga modersmålsläraren anser att en anledning till ämnets låga status är att ämnet ofta ligger 

efter skoltid och att många av de mindre studiemotiverade eleverna då väljer bort ämnet.  Hon tror att en 

lösning på problemet skulle kunna vara att istället lägga modersmålsundervisningen på de timmar som 

är reserverade för språkvalet (B-språk min anm.), då hon tycker att det är viktigare för eleverna att 

kunna sitt modersmål väl än att de ska lära sig ytterligare ett språk ”halvbra”.  

 ”Ett förslag för att förbättra modersmålets status kanske skulle kunna vara att lägga 

modersmålsundervisningen på språktimmarna istället för de elever som behöver 

modersmålsundervisningen istället för att de ska lära sig ytterligare ett språk?” 

(Kvinnlig SO-lärare, fråga 7)    

 

5.2. Frågeställning 2, Är enbart ställd till modersmålslärarna 

Anser Nutidsskolans modersmålslärare att deras ämne har hög eller låg status i 

jämförelse med de övriga ämnena på skolan? 

Båda modersmålslärarna undervisar i sina modersmål, den kvinnliga läraren undervisar i spanska och 

den manlige läraren undervisar i somaliska. Ingen av dem är utbildade modersmålslärare men den 

kvinnliga läraren är utbildad grundskolelärare i spanska och den manliga läraren är utbildad ingenjör 

och har även läst kurser i pedagogik vid universitetet.   De grundar sin undervisning i den nationella 

kursplanen men även i den lokala kursplanen som den aktuella kommunen har skrivit för samtliga 

verksamma modersmålslärare inom kommunen.     

 

Då undervisningen oftast sker efter skoltid har ingen av dem svårt att få tag på lediga klassrum att hålla 

undervisningen i. Ibland sker dock undervisningen på skoltid om det faller sig så att eleven får en 

plötslig lucka i sitt schema i form av en håltimme eller sovmorgon men grundregeln är dock att 

modersmålet alltid ska följa det ordinarie skolschemat.  
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 ”Jag kollar på elevernas schema och ser när de ser ut att ”ha tid ” för mig och då bokar jag in en 

lektion. Ofta så ”droppar” eleverna in. Jag bedriver dock undervisning till senast klockan 16”. 

(Kvinnlig modersmålslärare, fråga 5) 

 

Lärarna bestämmer själva vilket material de behöver köpa in till undervisningen men de är begränsade 

av skolans ekonomi. Deras åsikter går vitt isär när det gäller huruvida resurserna är tillräckliga för 

materialinköp eller inte. Den kvinnliga modersmålsläraren anser att modersmålet är mycket eftersatt och 

de behöver betydligt större resurser än vad de får för tillfället. Den manliga modersmålsläraren anser 

dock att resurserna är tillräckliga eftersom de får kopiera, har tillgång till visst gratis material samt har 

möjlighet att nyttja skolans lokaler gratis. 

 

Modersmålslärarna anser att den inställning till, och den syn andra ämneslärare har på modersmålet 

beror på i hur stor utsträckning de andra lärarna är i behov av modersmålsläraren gällande till exempel 

översättning och tolkning samt vilket förhållande läraren har till modersmålet i övrigt. Den manliga 

modersmålsläraren säger att de lärare som undervisar i introduktionsklasserna, där de nyanlända 

eleverna går, tycker att modersmålsundervisningen är mycket viktig men han påpekar även att dessa 

lärares åsikter inte är förvånande då det finns en naturlig länk mellan introduktionsklasserna och 

modersmålet.  

”De lärare som arbetar med introduktionsklasserna tycker att modersmålsundervisningen är mycket 

viktig men de har ju också en direkt länk till modersmålet” 

(Manlig modersmålslärare, fråga 8) 

 

Den kvinnliga modersmålsläraren berättar att hon har tagit del av ett flertal berättelser där andra 

modersmålslärare beskrivit att de ofta känt sig osynliga bland övriga kollegorna och att de anser detta 

bero på att de arbetar på flera olika skolor och därför aldrig får chansen att bli en del av kollegiet. Dessa 

lärare har även fått uppfattningen av att modersmålet har låg status bland de övriga ämnena och att det 

märks på övriga ämneslärares attityder. Den kvinnliga läraren säger även att ett antal modersmålslärare 

inte har fått hjälp med praktiska angelägenheter som tillgång till nycklar som går till skolans lokaler 

eller klassrum att undervisa i vilket har resulterat i att dessa modersmålslärare varit tvungna att ställa in 

sina lektioner. Anledningen till att modersmålslärarna inte har fått hjälp är enligt den kvinnliga läraren 

att modersmålet ligger efter ordinarie skoltid och därmed även efter andra ämneslärares arbetstid och de 

därför inte känner sig tvungna att hjälpa till.  
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”Vissa lärare verkar tycka att eftersom modersmålet ligger efter ordinarie skoltid har de ingen 

skyldighet att hjälpa modersmålslärarna och vissa av modersmålslärarna har till exempel inte fått 

några nycklar eller ett arbetsrum där de kan vara”. 

(Kvinnlig modersmålslärare, fråga 10) 

 

Båda lärare anser att attityderna till modersmålet bland de övriga ämneslärarna har förändrats till det 

bättre under senare år, de har dock olika åsikter om vad denna förändring beror på. Den kvinnliga 

läraren säger att de yngre lärarna tycker att modersmålet är ett viktigt ämne och att de är mer insatta än 

sina äldre kollegor när det gäller tvåspråkighet. De yngre lärarna vet att det är mer givande för eleverna 

att läsa svenska och sitt modersmål parallellt och att det underlättar för eleverna att lära sig svenska om 

de är starka i sitt modersmål.  De förstår därför att eleverna inte blir svagare i något av språken för att de 

läser dem samtidigt som många äldre lärare tror. Anledningen till att de yngre lärarna har dessa åsikter 

beror enligt den kvinnliga läraren på att den ”nya” lärarutbildningen numera fokuserar mer på och 

undervisar mer om andra kulturer än enbart den svenska. Den manliga läraren anser att 

modersmålundervisningens ökade uppmärksamhet i media under senare år har gjort att andra lärare har 

fått mer information kring ämnet och att deras inställning därmed har blivit mer positiv. 

 

Modersmålslärarna anser att det är viktigare för eleverna att ha goda kunskaper i det svenska språket än 

i deras modersmål eftersom eleverna är i behov av svenskan för att klara sig både i skolan och i 

samhället. Men de anser även att det är viktigt för eleverna att ha tillgång till modersmålsundervisning 

då det är en fördel att kunna flera språk.  

 ”Jag tycker att det är viktigare att eleverna lär sig svenska eftersom de bor i Sverige, de är ofta födda 

här, uppvuxna här och har sin framtid här. Båda språken är dock viktiga och det är en fördel att kunna 

ett annat språk, som modersmålet”. 

(Manlig modersmålslärare fråga 11) 

 

Föräldrarna till de elever med modersmålsundervisning anser att ämnet är viktig och eftersom ämnet är 

valbart finns det ofta starka skäl bakom föräldrarnas beslut att låta sina barn ta del av undervisningen, 

skälen varierar dock beroende på vilken språkgrupp och självklart även vilken familj det gäller. Den 

manliga läraren berättar att den främsta anledningen till att de somaliska föräldrarna väljer att låta sina 

barn få modersmålsundervisning är att de ska kunna somaliska ifall familjen återvänder till Somalia.  

Den kvinnliga läraren säger att de spansktalande föräldrarnas främsta anledning till att deras barn får 

modersmålsundervisning är att de önskar att deras barn ska lära sig sina föräldrarnas språk och kultur 

samt att de ska kunna kommunicera med sina släktingar om de åker och hälsar på dem. 
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5.3. Frågeställning 3, Ställd till samtliga ämneslärare 

Finns det ett intresse bland ämneslärarna att utöka samarbetet mellan 

modersmålsundervisningen och SO-ämnena och hur skulle ett sådant samarbete se ut? 

Samtliga lärare säger att det för närvarande inte existerar något samarbete mellan de båda ämnena, den 

manliga modersmålsläraren berättar dock att det vid enstaka tillfällen kan uppstå ett kort samarbete om 

någon av SO-lärarna behöver hjälp med exempelvis översättning eller tolkning. Samtliga lärare tror 

dock att deras kollegor är intresserade av att samarbete, men vilka villkor som de anser gälla för ett 

sådant samarbete skiljer sig åt. Framför allt tror de att möjligheten för ett samarbete bestäms av hur 

mycket tid de andra lärarna har över. Den kvinnliga SO-läraren säger att hon tror att modersmålslärarnas 

inställning till att samarbeta bestäms av hur de ser på sin kursplan, om de anser ämnet vara viktigt i sig 

och inte ett stödämne åt andra ämnen. Den manliga SO-läraren poängterar att det dock kan bli svårt att 

samarbete även om viljan finns eftersom många modersmålslärare inte arbetar heltid på skolan. Samtliga 

lärare tror dock att ett det skulle vara fruktbart om samarbetet förbättrades mellan ämnena och att ett 

samarbete skulle ge eleverna en känsla av att de är mera insatta i skolarbetet. De tror även att samarbetet 

skulle hjälpa de språksvaga eleverna med begreppsförståelse och att klara av att nå målen i ämnena. 

 ”Det är praktiskt omöjligt att hinna samarbeta med alla olika modersmålslärare, men visst skulle det 

vara roligt att göra det emellanåt”. 

(Kvinnlig SO-lärare, fråga 3) 

 

Lärarna ger ett flertal idéer på hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Båda SO-lärarna föreslår 

att modersmålslärarna, vid passande tillfällen, skulle kunna relatera det som eleverna läser om i SO-

undervisningen till aktuella händelser i elevernas hemländer. Den manliga SO-läraren förslår vidare att 

han skulle kunna skicka ett e-mail till sin samarbetspartner med information om det planerade 

lektionsinnehållet i SO-undervisningen samt även skicka med en arbetsplan och ämnets målkriterier för 

att tydliggöra för modersmålsläraren vad SO-läraren arbetar med.  

  ”Ett samarbete skulle till exempel kunna ske genom att jag skickar ett mail till modersmålsläraren om 

det som pågår i SO:n och skickar med en arbetsplan och mina mål. De (modersmålslärarna, min anm.) 

skulle sedan kunna jämföra med sina hemländer genom att titta på det aktuella i SO:n och läsa om det 

samtidigt”. 

(Manlig SO-lärare, fråga 4) 
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Även den kvinnliga modersmålsläraren anser att en gemensam arbetsplan skulle vara givande. Hon är 

dock de enda av lärarna som föreslår att SO-lärarna ska ha modersmålsämnet som utgångspunkt genom 

att SO-lärarna arbetar med aktuella händelser utifrån elevernas hemländer.  

 ”Beroende på vilken bakgrund eleven har skulle SO-läraren kunna arbeta med något som rör elevens 

hemland” 

(Kvinnlig modersmålslärare fråga 4)  

 

Den manliga modersmålsläraren ger som förslag att SO-läraren kan ta kontakt med den 

modersmålslärare som för tillfället är aktuell genom sin relation till lektionsinnehållet. De båda 

modersmålslärarna anser att ansvaret för att ett samarbete ska uppstå ligger hos lärarna. Den manliga 

modersmålsläraren säger att han inte tycker att skolledningen ska bestämma över vad lärarna ska 

undervisa om utan att det är lärarnas ensak. Den kvinnliga modersmålsläraren säger att om inte lärarna 

själva driver igenom ett samarbete så kommer inget att hända. SO-lärarna är mer angelägna om att 

skolledningen ska ta ansvar för samarbetets existens.  

 ”Skolledningen är alltid ytterst ansvarig och om de vill ha ett samarbete får de initiera ett” 

(Manlig SO-lärare, fråga 5) 

 

Den kvinnliga SO-läraren säger att det troligen är problematiskt för skolledningen att initiera ett 

samarbete ”uppifrån” men att skolledningen bör ta ansvar för att se till att det finns inbokade möten 

någon gång per vecka/ månad där ”samarbetsparterna” kan diskutera samarbetsprojektet. Skolledningen 

bör dock inte tvinga någon till att samarbeta. 

 

6. Slutsats och diskussion 

 

6.1. Metoddiskussion  

Jag anser att en kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad för att besvara undersökningens 

frågeställningar då en kvalitativ metod är det tillvägagångssätt som oftast används inom forskning när 

ord är analysenheten samt att denna forskningsmetod är bättre lämpad för beskrivning än vad kvantitativ 

forskning är, (Denscombe 2000). Hade jag valt att använda mig av en kvantitativ forskningsmetod, som 

ofta används då det är siffror som är analysenheten, (Denscombe 2000), hade jag kunnat göra en 

jämförelse mellan ny och gammal statistik över antalet behöriga modersmålslärare i ett visst område och 

relatera resultatet till modersmålsundervisningens statusutveckling. 
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Att använda av intervjuer som datainsamlingsmetod innebär att det kan uppstå ett antal felkällor som 

påverkar reliabiliteten i arbetet. Bland annat så kan informanterna uppge felaktig information, påverkas 

av intervjuaren eller av kontexten informanten befinner sig i. Det finns dock ett antal tillvägagångssätt 

som forskaren kan använda sig av för att öka tillförlitligheten i materialet och en av dessa metoder är att 

intervjuaren ger intervjuutskriften till informanten innan uppsatsen släpps så att informanten får 

kontrollera intervjuns riktighet, (Denscombe 2000). Jag har använt mig av denna metod och insåg 

snabbt hur nödvändig metoden är då jag eller någon av informanterna vid enstaka, men viktiga frågor, 

hade missuppfattat varandra. Hade inte dessa missförstånd uppdagats genom användandet av den 

rekommenderade metoden hade uppsatsen kommit att bidra med felaktig information.  

 

En oförutsedd faktor dök upp då jag skulle påbörja genomförandet av mina intervjuer. En av 

informanterna drog sig med relativt kort varsel ur undersökningen på grund av oförutsedd tidsbrist. 

Detta gjorde att jag saknade tillgång till en informant och då urvalet redan var så litet hade jag inte ”råd” 

att mista en informationskälla. Informanten som inte längre var aktuell hjälpte mig dock att snabbt finna 

en annan informant med samma ämnestillhörighet och problemet var därmed ur världen. 

 

Med facit i hand önskar jag att jag hade haft tillgång till en ljudinspelare vid genomförandet av 

intervjuerna även om metoden jag istället använde, att anteckna stödord under intervjuerna och sedan 

skicka utskriften till informanterna för kontroll, var användbar för uppsatsen syfte och jag anser att den 

gav mig de svar jag eftersökte på mina frågeställningar. Dock så upptäckte jag att det var mycket svårt 

att minnas vad informanterna hade sagt under intervjuerna trots att jag hade mina fältanteckningar som 

stöd. Det ledde till att jag och en av informanterna tolkade en del av informantens svar som jag hade 

antecknat och sedan gjort en utskrift av, helt olika. Informanten insåg detta vid kontrollen av intervjun 

som jag bad dem genomföra och var då tvungen att fullständigt ändra sina svar vilket medförde extra 

arbete både för mig och för informanten. Hade jag istället använt mig av en ljudinspelare hade detta 

troligen kunnat undvikas.  

 

Jag anser att den kvalitativa metoden är den metod som är bäst lämpad då mitt syfte var att ta reda på ett 

litet antal ämneslärares åsikter om modersmålsundervisningen på en skola i södra Stockholm. Jag är 

medveten om att urvalet är litet men jag baserar mitt val av deltagande skolor och informanter i studien 

på att syftet var att ta reda på specifik information om den undersökta skolan. Anledningen till mitt syfte 

är att jag dels var intresserad av att undersöka modersmålsundervisningens status på just denna skola då 

jag har haft min VFU- period där under min utbildning men även för att jag anser att skolan både är 

generell och unik i sin elevsammansättning och lärarkår. Vidare var även syftet med undersökning att 
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visa på viktiga komponenter i modersmålsundervisningen och dess samarbete med övriga ämnen då 

verkligheten inom skolan som organisation är mycket komplex. Nackdelen med att jag har använt mig 

av ett litet urval är bland annat att det inte går att säkerställa reliabiliteten fullt ut när det är ett litet antal 

informanter, (Denscombe 2000). Jag anser ändå att mitt val är legitimt då syftet inte var att få en 

övergripande syn av modersmålsundervisningens status i ett stort perspektiv. Att jag intervjuat samtliga 

SO-lärare på skolan, det vill säga två stycken, ökar även reliabiliteten i undersökningen då syftet var att 

genomföra en studie över hur SO-lärare och modersmålslärare uppfattar modersmålsundervisningen och 

dess betydelse i skolan. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Min uppsats baseras på den undersökning jag genomfört utifrån de tre frågeställningar jag tidigare 

presenterat. Utifrån de intervjuer jag genomfört och de svar som kommit fram anser jag mig kunna 

formulera ett antal slutsatser som svarar på mina frågeställningar. 

 

De två SO-lärarna på skolan förefaller relativt välinformerade om modersmålets syfte och mål enligt de 

nationella styrdokumenten och de tillskriver modersmålsundervisningen på skolan stor betydelse och 

anser att modersmålet är mycket viktigt för eleverna både ur ett språkutvecklande perspektiv men även 

ur ett kulturellt perspektiv. SO-lärarnas åsikter stämmer alltså väl överrens med de mål som är 

formulerade av Lpo94 och i kursplanen för modersmål då lärarna poängterar att om eleven har starka 

kunskaper i sitt modersmål så hjälper och förenklar det både inlärning av det svenska språket men även 

tillägnandet av andra ämnen i skolan. Lärarna anser även, i linje med vad kursplanen säger, att 

modersmålsundervisningen har stor betydelse för elevens identitetsutveckling och att ge eleven ökad 

kunskap om sitt hemland bidrar till att eleven känner en större trygghet i relationen till sin bakgrund och 

sitt hemlands kultur vilket i sig leder till ett sundare förhållande till den svenska kulturen. 

 

Modersmålslärarna anser att attityderna till modersmålet bland de övriga ämneslärarna varierar och att 

inställningen främst beror på vilken relation ämnesläraren har till modersmålet och hur beroende de är 

av modersmålsläraren. De ser dock positivt på framtiden då de anser att övriga ämneslärares attityder till 

ämnet har förändrats till det mer positiva under senare år och att denna förändring beror på både den 

”nya lärarutbildningen” men även modersmålets ökade uppmärksamhet i massmedia. Jag anser att de 

intervjuade modersmålslärarna ger en positivare bild av relationen mellan modersmålsundervisningen 

och den övriga undervisningen än vad som ges i den litteratur jag tagit del av. Samtidigt poängterar den 

kvinnliga modersmålsläraren att hon är medveten om hon är ett ”unikt” fall då hon inte upplever sig 
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eller modersmålet ha låg status på skolan och hon berättar vidare att hon vid ett flertal tillfällen tagit del 

av andra modersmålslärares berättelser kring hur den negativa synen på modersmålet bland övriga 

ämneslärare har påverkat dem. Den kvinnliga lärarens utsago stämmer väl överens med den rapport som 

Skolverket ger i Flera språk, flera möjligheter (2002) om hur modersmålsundervisningen har låg 

prioritet i kommunerna och hur modersmålslärare anser att detta gör att de inte kommer in i 

gemenskapen och kollegiet på skolan. Jag vill poängtera att jag inte tycker att de brister som de 

intervjuade modersmålslärarna lyfter fram är acceptabla över huvud taget och att jag enbart anser att 

bilden som ges är mer positiv då lärarna ändå har ett antal positiva upplevelser av möten med andra 

ämneslärare och att de ser ljust på framtiden. 

 

Samtliga lärare är positivt inställda till ett samarbete och tror att deras kollegor är villiga att samarbeta. 

De ser dock ett antal hinder stå i vägen för att ett samarbete ska kunna träda i kraft och dessa hinder 

utgörs av tidsbrist, att modersmålslärare sällan är fast anställda på skolan och därmed svåra att nå, samt 

huruvida modersmålslärare ser modersmålet som ett stödämne till andra ämnen eller inte.  

 

De intervjuade lärarna både går emot och stämmer överens med litteraturen när det gäller attityder till 

samarbete modersmålet och andra skolämnen emellan. Skolverkets rapport Flera språk, flera 

möjligheter (2002) säger att modersmålslärare överlag saknar samarbete med övriga lärare och att de 

inte deltar i pedagogiska samtal och att detta beror på den låga prioritering som modersmålet har i 

kommunens skolplaner. Detta stämmer överens med det resultat som framkommer kring hur samarbetet 

på skolan ser ut i nutid, dock så hävdar samtliga intervjuade lärare att de är villiga att samarbeta och att 

samarbete borde införas, om alla problem kring själva genomförandet går att lösa. Min åsikt är dock att 

lärarna fastnar vid de problem som de anser ligga i vägen för att ett samarbete ska bli möjligt och att de 

inte ser de möjligheter till samarbete som finns. Vad detta beror har jag inte funnit några svar på men 

eventuellt så beror den ”försvårande” inställningen till ett samarbete på en (omedveten) uppfattning om 

att modersmålet har låg status men en ovilja att erkänna detta, varken för sig själv eller för andra?  

 

6.3. Förslag till vidare forskning och tillämpning i praktiken 

Jag anser att det finns mycket att vinna på att genomföra ett samarbete mellan 

modersmålsundervisningen och de övriga ämnena men det råder mycket bristande information om 

samarbeten mellan modersmålsundervisning och övrig ämnesundervisning. Jag efterfrågar därför 

forskning kring vilka effekter ett sådant samarbete skulle få, inte bara i ämnessamverkan utan även i den 

övriga skolorganisationen. Jag är även intresserad av konkreta och praktiska förslag på hur ett samarbete 
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skulle kunna tillämpas då de intervjuade lärarna lyfte fram ett antal problem/ hinder som låg i vägen för 

ett samarbete. Lärarna fastnade vid problematiken kring att modersmålslärare ofta har ett flertal skolor 

som sin arbetsplats och därför inte är tillgängliga i samma mån som de fast anställda lärarna på skolan.  

 

Jag uppfattar att denna problematik bidrar till att lärarna anser att ett samarbete är en omöjlighet i 

praktiken och att de därmed inte ser de möjligheter som finns mitt framför näsan på dem 

Jag anser att vidare forskning inom ämnet inte enbart gynnar skolans organisation utan hela det svenska 

samhället.  

I Sverige är det ett stort antal elever i den svenska skolan som har ett annat språk än svenska och en 

annan kulturbakgrund än svensk.  För att integrationen av utländska elever ska bli fullt lyckad, ur allas 

perspektiv, anser jag att det är absolut nödvändigt för skolans utveckling i ”integrationsfrågan” att 

modersmålet får en förhöjd ställning och betydelse. Genom att öka initiativet i skolan för ett förbättrat 

samarbete mellan modersmålsundervisningen och övriga ämnen anser jag att ”problemet” kring 

integrationen av elever med annan etnisk bakgrund än svensk kommer att minska markant.  

Modersmålslärarna på skolan besitter en oändlig mängd resurser som inte begränsas enbart till 

språkkunskaper, de har även kunskap om andra kulturer än den svenska och kan tack vare detta bidra till 

att kulturkrockar både i språklig och kulturell mening kan undvikas.  

 

Vidare anser jag att ett ökat samarbete mellan modersmålet och övriga ämnen inte enbart gynnar elever 

med annan etisk bakgrund än svensk utan även de etniskt svenska eleverna som genom ett samarbete får 

förmånen att ta del av andra kulturer på nära håll, ytterligare en vinst skulle alltså vara att fördomar 

elever emellan skulle minska. 

 

Vidare anser jag att ett samarbete mellan modersmålsundervisningen och de övriga ämnena skulle ge de 

språksvaga eleverna en bättre begreppsuppfattning. Att gemensamt arbeta med ett i förväg bestämt 

tema, exempelvis en historisk händelse, möjliggör för de språksvaga eleverna att få en ökad 

begreppsförståelse genom att eleverna får tillgång till undervisning i ämnet på både sitt modersmål och 

svenska parallellt. Undervisningen om samma händelse men på båda språken tydliggör för eleven och 

förstärker och påskyndar processen kring både språkinlärning och övrig inlärning. 

 

 Min uppfattning är att samarbetet bör genomsyra hela skolorganisationen för att dess effekter ska få full 

verkan. Jag upplevde dock under mina intervjuer att det finns en slutenhet kring att ”ta emot” nya 

projekt då lärarna känner att de inte har tid med ytterligare projekt utöver den ordinarie undervisningen, 

tidsschemat är redan utsatt för tidspress. Min åsikt är dock den att huruvida ett samarbete mellan 
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modersmålsundervisningen och de övriga ämnena är en möjlighet eller inte, främst är en 

prioriteringsfråga.  

 

De intervjuade lärarna ställer sig olika i frågan om vem som är ansvarig för att ett samarbete genomförs, 

är det skolledningen eller de enskilda lärarnas ansvar? Jag anser att ett samarbete endast är genomförbart 

om det förs en dialog mellan skolledning och lärare kring hur ett samarbete kan genomföras och vilka 

möjligheter som finns. En självklar faktor är även att alla inblandade är positivt inställda annars riskerar 

projektet att ”rinna ut i sanden”. Den kvinnliga SO-läraren berättade att hon inte kan se några fördelar 

med att skolledningen genomför ett samarbete med tvång och hennes åsikt i frågan stämmer väl 

överrens med min. Ett genuint intresse och en önskan om att ett samarbete ska leda till en förbättrad 

skolmiljö för samtliga anser jag vara en förutsättning för att samarbetet ska vara hållbart och fruktsamt. 

 

 De resultat som skulle komma ur en ökad forskning kring samarbeten mellan 

modersmålsundervisningen och övrig undervisning skulle enligt mig leda till att ett flertal skolor blev 

intresserade av att genomföra en liknande förändring för att även de nå de resultat som forskningen visat 

på. Ett sådant genomslag skulle vara mycket gynnsamt för skolors integrationsmöjligheter men även för 

samhällets kamp för minskade fördomar kulturer emellan. 
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8. Bilagor 

 

8.1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor, SO-lärare 

Frågeställning 1) Hur uppfattar Nutidsskolans SO-lärare modersmålsundervisningens 

betydelse på skolan? 

1. Vad är syftet med modersmålsundervisning anser du? 

2. Vilken är modersmålslärarens roll? 

3. Hur ser du på ämnet modersmål för flerspråkiga elever?  

4. Hur tycker du att modersmålet har påverkat elevernas arbete i de samhällsorienterade 

ämnena? 

5. Anser du att det är viktigt att stötta elevernas språkutveckling i deras förstaspråk? Varför? 

6. På vilket sätt utgör modersmålslärarna en resurs för de tvåspråkiga eleverna?  

7. Vilken är modersmålets roll i svensk skola 2009? 

8. Anser du att möjligheterna att få studiehandledning utnyttjas fullt ut? Om inte, varför?  

9. Anser du att något av språken är viktigare för de tvåspråkiga eleverna? Eller för dig som lärare? 

Motivera 

10. Vilken roll spelar språket för identiteten? 

 

Intervjufrågor, Modersmålslärare: 

Frågeställning 2) Anser Nutidsskolans modersmålslärare att deras ämne har hög 

eller låg status i jämförelse med de övriga ämnena på skolan?  

 

1. Undervisar du i ditt modersmål?   

2. Hur länge har du undervisat som modersmålslärare? Vad har du för relevant utbildning för 

att undervisa i modersmålsundervisningen? Har du ett annat yrke också/ undervisar du i 

något annat ämne? 

3. Är du väl förtrogen med den svenska läroplanen och den nationella kursplanen för ämnet? 

4. Vart i skolan bedriver du din undervisning? I ett ”vanligt klassrum”?  

5. Sker modersmålsundervisningen på skoltid?  
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Intervjufrågor, samtliga lärare: 

Frågeställning 3) Finns det ett intresse bland lärarna att utöka samarbetet mellan 

modersmålsundervisningen och SO-ämnena och hur skulle detta samarbete se ut?    

1. Samverkar SO- och modersmålslärare? Hur? 

2. Anser du att de övriga ämneslärarna (SO-lärarna alternativt modersmålslärarna) är villiga 

att samarbeta? 

3. Behöver samarbete förbättras? Och i så fall, hur skulle Nutidsskolan kunna förbättra 

samarbetet mellan modersmålslärare och SO- lärare? 

4. Hur skulle att samarbete kunna se ut? 

5. Är skolledningen ansvarig för att se till att ett samarbete existerar? 

6. Får du köpa in de läromedel du vill ha? Berätta lite om vilka metoder och läromedel du/ni 

använder er av (vilka läroböcker, tidningar, skönlitteratur, IT, film eller andra medier)?  

7. Ställer skolan tillräckliga resurser till förfogande? 

8. Hur anser du att de övriga ämneslärarna ser på modersmålsundervisningen?  

9. Har de övriga ämneslärarnas syn på modersmålsundervisningen förändrats över tid?  

10. Anser du att modersmålslärarna har samma förutsättningar som de övriga ämneslärarna? 

11. Hur ser du på elevernas användande av sina språk? Är något språk viktigare för eleverna? 

Motivera 

12. Hur ställer sig föräldrarna till modersmålsundervisningen?  

      13. Vilken roll anser du att elevernas språk och kultur spelar i modersmålsundervisningen och i SO-

undervisningen? 
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8.2. Utskrift av intervjuer 

Jag har inte spelat in mina intervjuer utan gjort fältanteckningar. Anledningen till detta var att 

informanterna enbart hade möjlighet att ställa upp med kort varsel och att de bandspelare som fanns 

tillgängliga då var uthyrda. Ett par av mina informanter sade att fältanteckningarna gjorde att de kände 

sig mer avslappnade än vad en ljudupptagning skulle göra, ”detta (fältanteckningar, min anm.) 

tillfredställer vissa intervjuades behov, i synnerhet när diskussionen berör känsliga frågor - 

affärsmässiga, politiska eller personliga” (Denscombe 2000 s. 145). 

 

Kvinnlig SO-lärare 

Frågeställning 1) Hur uppfattar Nutidsskolans SO-lärare modersmålsundervisningens 

betydelse på skolan? 

 

Fråga1) Jag tycker att syftet med modersmålsundervisningen är att stärka modersmålet av samma 

anledning som vi läser svenska, men även för att ge eleverna ett skriftspråk och inte bara ett talspråk. På 

samma sätt som svenska elever stärks i svenskundervisningen, de utvecklar sitt språk, tränas i olika 

typer av skriftlig framställan och får ta del av den svenska litteraturen. 

 

Fråga 2) SO-läraren kände inte att hon kunde kommentera detta på ett tillfredställande sätt, så hon 

valde därför att istället avstå från att svara. (Min. anm.) 

 

Fråga 3) Jag kan inte se någon direkt påverkan på de samhällsorienterade ämnena. De ambitiösa och 

duktiga eleverna är ju dock de som väljer att läsa modersmål och det stärker även deras svenska. Jag har 

lagt märke till att vissa elever med modersmålsundervisning har fått upp intresset för SO-relaterade 

ämnen efter att de har gått igenom liknade ämnen på modersmålsundervisningen. 

 

Fråga 4) Jag tycker det är självklart och viktigt att stötta eleverna i deras första språk för det gör det 

lättare för eleverna att ”ta till sig” andra språk. Modersmålsundervisningen stärker elevernas identitet, 

deras kultur och gör att de har lättare att komma in i det svenska samhället 

 

Fråga 5) Modersmålslärarna är en trygghet som förstår elevernas kultur, de är viktiga personer. 

 

Fråga 6) Jag tycker att modersmålsundervisningen roll år 2009 är att vara en del av integrationen 

gällande språk och kultur, att modersmålet ska vara en länk mellan den svenska skolan och föräldrarna 
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och stötta dem i att förstå den svenska skolan. Modersmålet borde stärkas mer för att modersmålet ska 

kunna nå föräldrarna bättre då skolsystemen ser så olika ut i olika länder. 

 

Fråga 7) Eleverna utnyttjar inte modersmålsundervisningen då den ligger efter skoltid och många av  

eleverna är inte motiverade. Ett förslag för att förbättra det kanske skulle kunna vara att lägga 

modersmålsundervisningen på språktimmarna istället för de elever som behöver 

modersmålsundervisningen istället för att de ska lära sig ytterligare ett språk? ( B-språk, min anm.) 

Fråga 8) Jag tycker att det är viktigare för eleverna att de behärskar svenska riktigt bra om de tänker sig 

att leva i Sverige. Däremot är modersmålet viktigt för dem då de ska erövra det svenska språket. 

 

Fråga 9) Det är viktigt för elevens identitet att de känner till sina rötter och sitt språk. För en del elever 

kan det dock bli för isolerat om det till exempel är många från samma land i en klass och att de då 

känner sig enbart som till exempel somalier. Men om eleverna genom modersmålet känner att de har en 

stark egen kultur blir de heller inte rädda för att ”blanda sig” med andra kulturer. 

 

Frågeställning 3) Finns det ett intresse bland ämneslärarna att utöka samarbetet mellan 

modersmålsundervisningen och hur skulle ett sådant samarbete se ut? 

 

Fråga 1) Nej, det finns ingen ämnessamverkan mellan SO - ämnena och modersmålet. Tidigare fanns 

det studiehandledning på skolan och då försökte de ( SO-lärarna och modersmålslärarna?, min anm.) 

samarbeta men efter att studiehandledningen försvann, upphörde också samarbetet. 

 

Fråga 2) Om modersmålslärarna är villiga att samarbeta beror nog till stor del på hur de ser på sin 

kursplan, om de anser att deras egen kursplan är viktig och inget stödämne åt andra ämnen. De kanske 

känner att de inte hinner med att samarbeta?  

 

Fråga 3) Ett bättre samarbete kanske skulle hjälpa vissa elever att lättare klara målen, genom att de går 

igenom de svenska begreppen även på sitt modersmål. Det är praktiskt omöjligt att hinna samarbeta med 

alla olika modersmålslärare, men visst skulle det vara roligt att göra det emellanåt. 

 

Fråga 4) Ett samarbete kanske skulle kunna ske i till exempel Historia genom att modersmålslärarna 

kopplar det eleverna går igenom i SO- undervisningen till elevernas hemländers historia. Samma sak 

gäller för Religion och vissa andra moment.   
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Fråga 5) Det är svårt för skolledningen att initiera ett samarbete uppifrån men de kanske skulle kunna se 

till att det fanns inbokad tid för ett antal möten per vecka eller månad? De borde dock inte beordra ett 

samarbete. 

 

Manlig SO-lärare 

Frågeställning 1) Hur uppfattar Nutidsskolans SO-lärare modersmålsundervisningens 

betydelse på skolan? 

 

Fråga 1) Jag tycker att syftet med modersmålsundervisningen är att stärka elevernas kunskap i 

modersmålet. Ett starkt modersmål gör det lättare för eleverna att ta till sig andra språk och att klara av 

läsandet och att kunna tänka abstrakt, vilket eleverna lär sig genom just läsning. 

 

Fråga 2) Modersmålslärarens roll är att hjälpa eleverna att tillgodogöra sig sitt modersmål och att ge 

dem ett skolspråk. Ofta är eleverna duktiga i det vardagliga språket men det blir ett glapp mellan den 

typen av språk och skolspråket, vad jag menar med ”skolspråket” är mer vetenskapliga termer än det 

vardagliga språk de använder hemma. Det är viktigt att modersmålet håller på med riktiga saker som 

demokrati och barns rättigheter  

 

Fråga 3) Jag valde att hoppa över denna fråga då den redan besvarats i de övriga två frågorna (min. 

anm.) 

 

Fråga 4) Jag har inte märkt någon större påverkan på SO-ämnena. Tidigare så fanns det 

studiehandledning på skolan och det hjälpte framför allt de nyanlända eleverna som redan har ett 

skolspråk med sig från sitt hemland. 

 

Fråga 5) Jag tycker att det är jätteviktigt att stötta eleverna i deras modersmål eftersom det hjälper dem 

även i andra språk. Det stärker även elevernas identitet och gör så att de kan kommunicera med släkten 

på en mer ”avancerad” nivå. 

 

Fråga 6) En del av modersmålslärarna är en trygg samlingspunkt för de nyanlända eleverna, (utöver att 

de hjälper dem med språket). 
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Fråga 7) Jag tycker att modersmålet är ett ämne bland alla andra ämnen som ger viktiga poäng i 

betygsdokumenten. Jag tror att ämnets (låga?, min. anm.) status beror på att modersmålet är valbart och 

att det går att välja bort. Modersmålslärarna har inte fast anställning på skolan vilket gör att de hamnar 

utanför kollegiet och därför inte blir integrerade, jag tycker att det problemet främst är en 

organisationsfråga. Jag har fått uppfattningen av att många av modersmålslärarna inte är behöriga men 

jag vill inte generalisera. 

 

Fråga 8) Tidigare utnyttjades rätten till att få studiehandledning men på grund av resursbrist så har 

studievägledningen minskat drastiskt.  Ibland var studiehandledningen överskattad på grund av att 

eleverna hade ett så dåligt modersmål så det blev ändå inte lättare för dem. Studiehandledningen var bra 

för de elever som har ett starkt modersmål men som är svaga i svenska. 

 

Fråga 9) Jag tycker att det är viktigare att eleverna kan svenska i skolan men förutsättningen för att de 

ska kunna det är att de har ett modersmål. Svenska är viktigt för att de ska kunna kommunicera sina 

kunskaper och kunna ta till sig undervisningen. 

 

Fråga 10) Jag tycker att språket spelar en jättestor roll för identiteten, tyvärr vill jag säga eftersom jag 

inte gillar nationalism och etnicitet och språk hänger ofta samman. Man märker i skolkorridorerna att de 

elever som talar samma språk är de som umgås. 

 

Frågeställning 3) Finns det ett intresse bland ämneslärarna att utöka samarbetet mellan 

modersmålsundervisningen och SO-ämnena och hur skulle ett sådant samarbete kunna se 

ut? 

 

Fråga 1) Nej, vi samarbetar ingenting. 

 

Fråga 2) Jag tror att modersmålslärarna skulle vilja samarbeta men jag har ingen direkt uppfattningen 

om det. Det kan bli organisatoriskt svårt eftersom de inte arbetar på skolan. 

 

Fråga 3) Ja, samarbetet borde förbättras.  Jag gick en språkutvecklande kurs och tycker att 

modersmålsundervisningen skulle kunna fungera ihop med både SO- och NO-ämnena så att de 

nyanlända eleverna inte saknar begreppsuppfattning. 

 



38 

 

Fråga 4) Ett samarbete skulle till exempel kunna ske genom att jag skickar ett e-mail till 

modersmålsläraren om det som pågår i SO:n och skickar med en arbetsplan och mina mål. De 

(modersmålslärarna, min anm.) skulle sedan kunna jämföra med sina hemländer genom att titta på det 

aktuella i SO:n och läsa om det samtidigt. Men det är dock viktigt att modersmålet fokuserar på deras 

hemländer och deras modersmål, de har säkert andra mål att uppfylla så jag kan inte kräva att de enbart 

ska arbeta med SO-ämnen, men någon gång vore bra. 

 

Fråga 5) Skolledningen är alltid ytterst ansvarig och om de vill ha ett samarbete får de initiera ett. Det 

kan dock bli svårt att organisera eftersom modersmålslärarna inte ingår i arbetslagen.  Jag tror det måste 

ske mer organisatoriskt. 

 

Kvinnlig modersmålslärare  

Frågeställning 2) Anser Nutidsskolans modersmålslärare att deras ämne har hög eller låg 

status i jämförelse med de övriga ämnena på skolan? 

 

Fråga1) Ja, jag undervisar i spanska som är mitt modersmål. 

 

Fråga2) Jag har arbetat som modersmålslärare sedan 1996 och är egentligen utbildad grundskolelärare i 

spanska som jag också undervisar i. 

 

Fråga 3) Jag arbetar efter kursplanen och den lokala kursplanen som byggts upp av Haninge kommun. 

Skolverket reviderar för tillfället modersmålsundervisningen och jag tycker att vi modersmålslärare får 

vara med och påverka hur den nya skolplanen ska se ut. 

 

Fråga 4) Vart jag håller i skolan jag undervisar beror på. Man väljer klassrum efter antal elever så det 

finns inga bestämda klassrum. Men i och med att modersmålet har sitt schema efter ordinarie skoltid så 

är det aldrig några problem med att få tag på ett ledigt klassrum. 

 

Fråga 5) Undervisningen sker efter ordinarie skoltid. Jag kollar på elevernas schema och ser när de ser 

ut att ”ha tid ” för mig och då bokar jag in en lektion. Ofta så ”droppar” eleverna in. Jag bedriver dock 

undervisning till senast klockan 16. 
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Fråga 6) Varje elev får en summa pengar som jag kan köpa material till dem för. Jag köper ofta 

gemensamt material för alla elever. Sedan kopierar jag också mycket och vi får pennor och skrivhäften 

från skolan då eleverna har rätt till det. Jag har fixat mycket material själv och fick en hel del äldre 

material från kommunens bibliotek när de bytte lokal, främst skönlitteratur. Vi läser också en del 

spanska tidningar och använder oss av datasalen och Internet. 

 

Fråga 7) Modersmålsundervisningen behöver mycket mer resurser och vi får mindre pengar än de andra 

ämnena. Vi får 50 kronor/ elev och termin 

 

Fråga 8) De övriga ämneslärarna ser olika på modersmålsundervisningen. Vissa anser att de 40 minuter i 

veckan som eleverna får modersmålsundervisning är för lite tid och vad hjälper den korta tiden till? 

 

Fråga 9) Något har förändrats i de övriga lärarnas attityder. Yngre lärare verkar tycka att det är viktigt 

med modersmålsundervisning och är måna om att eleverna ska gå på de lektionerna och utvecklas. De 

yngre lärarna är mer insatta i tvåspråkligheten och vet att det är lättare att lära sig andra språk om 

eleverna kan sitt modersmål. De tycker också att det är viktigt att eleverna lär sig både svenska och 

modersmål parallellt. 

 

Fråga 10) Jag anser att jag har det annorlunda jämfört med många andra modersmålslärare för jag ses 

inte som en modersmålslärare eftersom jag också undervisar in moderna språk (spanska). Men jag vet 

att många modersmålslärare klagar över att de inte har någon status och att de känner sig osynliga då de 

arbetar på så många olika skolor. Vissa lärare verkar tycka att eftersom modersmålet ligger efter 

ordinarie skoltid har de ingen skyldighet att hjälpa modersmålslärarna och vissa av modersmålslärarna 

har till exempel inte fått några nycklar eller ett arbetsrum där de kan vara. Men de klagar inte för det 

hjälper ändå inte. De lärare som får mycket hjälp av modersmålslärare har bättre kontakt och anser att 

modersmålet har en hög status, på Nutidsskolan är det så till stor del.  

 

Fråga 11) Eleverna har större användning av att kunna bra svenska i skolan. En del elever lär ju sig sitt 

modersmål hemma på ett bra sätt och behöver då inte modersmålsundervisningen. Flera elever som 

tycker att modersmålet är oviktigt i årskurs 6 utvecklas och tycker att det är väldigt viktigt i årskurs 9. 

 

Fråga 12) Föräldrarna tycker att modersmålsundervisningen är mycket viktig och det är de som anmäler 

sina barn till modersmålundervisningen. De vill att eleverna ska få läxor och de ska lära sig mycket. Om 
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inte modersmålsundervisningen finns på den skola där eleverna går söker sig föräldrarna sig till en skola 

där undervisningen ges så att eleven kan ta del av den. 

 

Fråga 13) Modersmålets roll är att låta eleverna arbeta med den egna kulturen och att jämföra den med 

andra kulturer. Jag har märkt att många elever som har modersmål är bättre på geografi och 

samhällskunskap eftersom de har en större medvetenhet om andra länders existens då de tittat på 

utländsk TV och har släktingar och vänner utomlands.  

 

Frågeställning 3) Finns det ett intresse bland ämneslärarna att utöka samarbetet mellan  

modersmålundervisningen och SO-ämnena och hur skulle ett sådant samarbete se ut? 

 

Fråga 1) Jag samverkar inte mycket med SO-lärarna, men jag kan inte svar på hur det ser ut för övriga 

modersmålen. 

 

Fråga 2) Jag tror att SO-lärarna är villiga att samarbeta. SO-lärarna har en annan relation med 

invandrareleverna än vad andra lärare har och de är kunniga om elevernas hemländer. 

 

Fråga 3) Visst vore det intressant med ett förbättrat samarbete, eleverna skulle känna sig mer insatta. 

 

Fråga 4) Modersmålslärarna och SO-lärarna skulle kunna samarbeta i till exempel religion. Beroende på 

vilken bakgrund eleven har skulle SO-läraren kunna arbeta med något som rör elevens hemland. 

 

Fråga 5) Det är lärarna som måste ta ansvar för att ett samarbete ska ske för annars händer ingenting. 

Lärarna känner till elevernas intressen. 

 

Manlig modersmålslärare 

Frågeställning 2) Anser Nutidsskolans modersmålslärare att deras ämne har hög eller låg 

status i jämförelse med de övriga ämnena på skolan? 

 

Fråga1) Ja, jag undervisar i somaliska som är mitt modersmål 
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Fråga2) Jag har undervisat som modersmålslärare i ca 4,5 år. Jag har en ingenjörsutbildning och har läst 

fristående kurser i pedagogik vid Stockholms universitet men jag är inte utbildad modersmålslärare. Jag 

skulle vilja undervisa i matte och data på gymnasiet och planerar att läsa in behörighet för detta. 

 

Fråga3) Ja, jag arbetar efter dem men vi har också en plan som följer de riktlinjer som Skolverket har  

satt upp. 

 

Fråga 4) Ja, jag undervisar i ett vanligt klassrum, det är viktigt eftersom jag framför allt behöver en tavla 

att skriva på om jag ska kunna bedriva min undervisning. 

 

Fråga5) Det beror på om modersmålsundervisningen är på skoltid eller inte men 90 % är efter skoltid. 

Vissa lektioner har jag under skoltid om eleven har till exempel håltimmar eller sovmorgon men 

undervisningen anpassas alltid efter det ordinarie skolschemat. 

 

Fråga 6) Ja, jag bestämmer vilket material som ska köpas in men det får inte kosta för mycket, jag har 

100 kronor per elev och år att handla för. Jag använder mig framför allt av böcker men jag kopierar även 

från nätet och tillverkar eget material, vi har även mycket diskussioner om aktuella händelser i 

hemlandet (Somalia, min anm.). 

 

Fråga 7) Ja, jag tycker att vi får tillräckliga resurser eftersom vi får kopiera, får visst fritt material och 

tillgång till lokaler. 

 

Fråga 8) Det beror på vilken lärare det är och vilket förhållande läraren har till 

modersmålsundervisningen. De lärare som arbetar med introduktionsklasserna tycker att 

modersmålsundervisningen är mycket viktig men de har ju också en direkt länk till modersmålet. 

 

Fråga 9) De senaste två åren tycker jag att modersmålet har blivit mer av ett skolämne och att andra 

lärare är mer insatta. Jag tror att det beror på att modersmålsundervisningen har fått mer uppmärksamhet 

i massmedia och att lärarna har fått mer information. 

 

Fråga10) Jag vet inte om modersmålslärarna har samma förutsättningar som andra lärare, båda ja och 

nej… 
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Fråga 11) Jag tycker att det är viktigare att eleverna lär sig svenska eftersom de bor i Sverige, de är ofta 

födda här, uppvuxna här och har sin framtid här. Båda språken är dock viktiga och det är en fördel att 

kunna ett annat språk, som modersmålet. 

 

Fråga 12) Föräldrarna tycker att det är bra med modersmålsundervisning och att det är viktigt att 

eleverna kan sitt modersmål om de skulle återvända till sitt hemland. De tycker även att det är viktigt att 

eleverna kan kommunicera med sina släktingar och att de känner till sina rötter. 

 

Fråga 13) Jag tycker att modersmålet är en blandning av SO-ämnena. Vi, modersmålslärarna, går ju 

igenom kultur, högtider och geografi som de har mycket nytta av i SO-undervisningen. 

 

Frågeställning 3) Finns det ett intresse bland ämneslärarna att utöka samarbetet mellan 

modersmålundervisningen och SO-ämnena och hur skulle ett sådant samarbete se ut? 

 

Fråga 1) Vi samverkar inte mycket men ibland om SO-lärarna eller eleverna behöver extra hjälp. Det 

var mer tidigare då vi hade studiehandledningen som jag arbetade med. 

 

Fråga2) Ja, det tror jag att de vill men de har brist på tid. 

 

Fråga 3) Ja, samarbetet borde vara bättre, men många modersmålslärare har inte sin arbetsplats här och 

då blir det svårt för SO-lärarna att ta kontakt med modersmålslärarna eftersom de är så många. 

 

Fråga 4) Vi skulle kunna samarbeta genom att SO-lärarna tar kontakt med den modersmålslärare som är 

relaterad till det aktuella ämnet i SO. 

 

Fråga 5) Nej, jag tycker at lärarna är ansvariga för att få ett samarbete. Skolledningen ska inte styra vad 

lärarna undervisar om, det är lärarens sak. 
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