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View description 

The purpose of this study is to investigate in what way the mother tongue language education 

integrates in a compulsory school activities and also which significance it has to the students who 

studies mother tongue language. My questions are following: 

 How does the cooperation look like between mother tongue languages teacher, teacher and 

principal? 

 How do students perceive the mother tongue language education?  

 How does the mother tongue language education take place at the school? 

Method 

This investigation is classified as a qualitative study and consists of theoretical points and 

empirical material such as interviews and observations.  Based on hermeneutic view of tradition 

which means that I interpret all my material. 

Results 

My results of this study is that the mother tongue language education does not integrate with the 

other school activities and the mother tongue language teachers does not cooperate with other 

teachers or principal at this school. The reason for this is mainly because the mother tongue 

language teachers work situation. I´ve also seen that language has to do with the creation of a 

personal identity. The students who studies mother tongue language education is generally happy 

with this type of education but agrees with that they only can use their mother tongue language 

outside school and at the mother tongue language education. Ann Ludvigsson writes in her thesis 

about how important it with the cooperation between teachers and how that can be good for the 

students development (Ludvigsson 2009:19-22). 
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1. Inledning  
Klockan är 16.00 en onsdags eftermiddag, jag ser barn som blir hämtade för dagen av sina 

föräldrar. Skolans korridorer avger ett dunkelt tomrum och det tidigare livliga surret av elevers 

energiska röster har avtagit. Utanför de höga 1800-talsfönstren slår regndropparna mot 

fönsterrutan och himlens gråskalor ger ett dystert intryck. En kvinna möter mig utanför 

klassrumsdörren. Hon tar fram ett knippe nycklar som hon fumlar med tills hon hittar rätt 

nyckel. Det kan inte varit så lätt då alla nycklarna ser likadana ut. Jag drar slutsatsen av att hon 

arbetar i fler klassrum än bara detta. När hon slutligen hittat den rätta nyckeln går vi in igenom 

den höga dörren. Där möts vi av ett kalt klassrum vars enda väggprydnader är en Whiteboard 

tavla och en världskarta. Lamporna tänds och in kommer två glada elever som hälsar glatt på 

sin lärare. Läraren utstrålar en mycket positiv energi med hjälp av sitt stora leende och glada 

tonläge. Det förut så dystra och tråkiga klassrummet har nu blivit ett klassrum fyllt med glädje 

och entusiasm. 

Vi befinner oss denna onsdags eftermiddag på en modersmålsundervisning. 

 

Skolan kan ses som en plattform för elever där de under en stor del av deras uppväxt tillbringar 

sin vardag. Varje elev är unik och har sina egna tankar och värderingar. Samma gäller det elevers 

härkomst, kulturella bakgrund och familjära situationer. Det skall inte spela någon roll var du 

kommer ifrån utan den svenska skolan skall ge varje enskild elev verktyg för att ge sig ut i 

världen och skapa sig en identitet (Lgr11). På vägen krävs det att eleverna får möjlighet till att 

utvecklas på varje elevs personliga plan. Modersmålsundervisningen är för mig en sådan 

plattform, den låter varje barn få behålla kontakten med sitt modersmål även på skoltid. 

Anledningen till att jag är så intresserad och fascinerad av modersmålsundervisningen, är att jag 

själv inte fått tillgång till det under min uppväxt, även fast att jag har en förälder med annan 

härkomst en svensk. Jag har under min skoltid sett klasskamrater gå iväg till sin 

modersmålsundervisning, men har aldrig vetat vad de gjort under modersmålsundervisningen. 

Jag vill med denna fältstudie bli berikad med kunskapen om hur modersmålslärare och deras 

undervisning gestaltas i skolans verksamhet. Är det något som hamnar i skymundan eller har det 

en central del i elevernas skolgång? 

 

Debatter kring just modersmålsundervisningens betydelse i skolan har vid flera tillfällen 

uppmärksammats. I dagstidningen Dagens Nyheter publicerades en artikel som belyser hur Ebba 

Witt-Brattström professor i litteraturvetenskap kritiserar den svenska regeringen och dess 

ställningstagande kring ökad modersmålsundervisning istället för att förstärka 
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svenskundervisningen. Kritiken som riktades mot regeringen fick regeringen att framstå som om 

att de inte vill att elever som har svenska som andraspråk skall konkurrera ut elever som har 

svenska som förstaspråk. Witt-Brattström menar att det tillämpas en rasistisk prägel på diskursen 

som sedan skapar en ”vi” och ”dem” känsla. Utifrån denna diskurs är antingen eller ett tillstånd 

som är rådande och svårt att bryta, Witt-Brattström menar att man istället bör satsa på ett både 

och tillstånd (Carp 2006-05-17). 

1.1 Bakgrund 
Språket är ett av människans främsta redskap för att kunna kommunicera och lära. Det är genom 

själva språket människan skapar sig en identitet samt förstår hur andra individer tänker och 

känner. I ett mångkulturellt samhälle som detta gynnar det den enskilda individen att ha ett så 

varierat och färgat språk som möjligt, dagligen möts vi av olika livsåskådningar, språk och 

kulturer (Lgr11) 

 
Modersmålsundervisningen har funnits i våra svenska skolor under en relativt lång period, redan 

under 1960-talet fick elever med invandrarbakgrund för första gången möjlighet till 

skolundervisning på sitt eget modersmål i de svenska skolorna.  

De första målen och riktlinjerna för modersmålsundervisningen kom i ett vagt format redan i 

läroplanen (Lgr62), dock fanns det bara anvisningar om modersmålet finska. Målet med det så 

kallade hemspråket som det då kallades var att eleverna skulle ges möjlighet att få bibehålla sin 

språkliga och etniska identitet (Hyltenstam & Tuomela(red) 1996:44–45).  

 

I läroplanen från 1969 (Lgr69) framlades en rekommendation om att varje kommun skulle räkna 

ut antalet elever med annat modersmål än det svenska för att kunna avläsa hur stort behovet var 

av modersmålsundervisning. Vidare låg det sedan i skolstyrelsernas händer att besluta om det 

fanns ett tillräckligt stort behov för modersmålsundervisning eller ej. Syftet var att 

modersmålsundervisningen skulle ersätta undervisning i andra skolämnen.  

I samband med hemspråksreformen 1977 infördes en så kallad generell hemspråksundervisning i 

våra svenska skolor. Kenneth Hyltenstam som är professor vid Centrum för 

tvåspråkighetsforskning och Veli Tuomela doktorand vid centrum för tvåspråkighetsforskning 

diskuterar kring av vilka anledningar hemspråksreformen tog plats i de svenska skolorna i slutet 

av 70- talet.  De lägger sin tyngdpunkt på två typer av motiv för att genomföra 

hemspråksreformen. Det ena motivet handlar om stärkande av den kulturella eller etniska 

identiteten, motiv nummer två cirkulerade kring hur viktigt det var att kunna stödja 
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minoritetselevers språkliga och kunskapsmässiga utveckling (Hyltenstam & Tuomela (red) 1996: 

29-31). 

 

Då hemspråksreformen ägde rum var modersmålsundervisningen frivillig, modersmålet skulle då 

ersätta ett eller flera undervisningsämnen, men vilka ämnen de skulle ersätta var inte uttalat. 

Modersmålsundervisningen skulle integreras som en del i elevernas skolgång och detta skulle då 

innebära att undervisningen skulle läggas inom ramen av den ordinarie skoltiden.  

I Lgr80 blir modersmålsundervisningen ett eget ämne i den svenska läroplanen. Där stod det till 

exempel att eleverna skulle få tillfälle att utveckla sin skriv- och läsinlärning på sitt modersmål, 

detta skulle eleverna då kunna göra genom att läsa eller lyssna på musik på sitt förstaspråk.  

1991 kom en förändring inom modersmålsundervisningens undervisningstider, det blev en praxis 

att lägga modersmålsundervisningen efter elevernas ordinarie skoltid (Hyltenstam & Tuomela 

(red)1996: 49-50). 

 

Genom att ha ett utvecklat modersmål underlättar det resten av språkutvecklingen och även inom 

andra inlärningsområden. 

I Lgr11 för grundskolan belyser man syftet med modersmålsundervisningen. Först och främst 

skall elever få möjligheter till att utveckla sin kunskap i och om modersmålet, detta innefattar tal, 

skrift, grammatik samt att skapa ett medvetande för modersmålets betydelse i det individuella 

lärandet i de andra skolämnena. 

 

Eleverna skall enligt Lgr11 även erbjudas olika sorters uttrycksformer för bästa inlärning som till 

exempel estetisk verksamhet. Även den kulturella och samhällsenliga aspekten är viktig för 

eleverna, genom att se till dessa aspekter skall eleverna få möjlighet att utveckla sin kulturella 

identitet samt öka sin förståelse för omvärlden (Lgr11). 
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1.2 Syftesbeskrivning 
Syftet med denna undersökning är att undersöka på vilket sätt modersmålsundervisningen 

integreras i en grundskolas verksamhet och av vilken betydelse det har för eleverna som läser 

modersmål? 

Med begreppet integrering menar jag på vilket sätt modersmålsundervisningen samarbetar, får 

vara med och inkluderas i skolans verksamhet. Allt från andra skolämnen till konferenser och 

läromöten. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur ser samarbetet ut mellan modersmålslärare, lärare och rektor? 

 Hur uppfattar elever modersmålsundervisningen?  

 Vilken plats får modersmålsundervisningen på skolan?  

-  Inom vilka situationer får modersmålsvisningen ta sig till uttryck inom skolans verksamhet? 
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2. Centrala begrepp 
I detta kapitel kommer en beskrivning av undersökningens centrala begrepp som kan vara till en 

hjälp för läsaren under uppsatsens gång. Jag har med hjälp av teoretiska källor valt en 

beskrivning av begreppen som jag anser passar min undersökning bäst. 

2.1  Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisningen kan delas in i två delar den ena är undervisning i modersmålet det 

vill säga undervisning i elevens första språk, den andra är studiehandledning på modersmålet. 

Tanken med modersmålsundervisning är att barn ska få hjälp att utveckla sitt första språk och 

lära sig mer om sin kulturella bakgrund. Undervisningens syfte är att det skall underlätta för 

eleverna att bli multikulturella och flerspråkiga (Språkcentrum 2011). 

2.2  Modersmålslärare 
En modersmålslärare är en av de viktigaste byggstenarna för att modersmålsundervisningen skall 

kunna fylla sitt syfte. Tjänster för modersmålslärare uppkom i samband med hemspråksreformen 

på 1970-talet. De blev behöriga formellt i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt komvux 

och grundläggande vuxenutbildning. Deras arbetsuppgift var då att undervisa elever på deras 

modersmål, ge dem studiehandledning som stöd i de andra skolämnena samt vara en 

kontaktperson mellan hemmet och skolan. Mellan 1977 och 1988 fanns en specifik utbildning för 

modersmålslärare, denna utbildning har försvunnit och den finns istället inbakad i 

grundskollärarutbildningen med en specifik inriktning på modersmålsundervisning (Hyltenstam 

& Tuomela (red) 1996 sid: 50-51) Idag är modersmålslärarna i Stockholm anställda av 

Språkcentrum där de har sin fasta utgångspunkt innan de ger sig ut i skolorna för att undervisa 

(Språkcentrum 2011). 

2.3  Språkcentrum 
Språkcentrum är plattformen för alla modersmålslärare, idag 2011 finns ca 370 anställda lärare 

som totalt kan undervisa i cirka 60 olika språk. Språkcentrum erbjuder modersmålsstöd i 

förskolan, modersmålsundervisning i grundskolan till och med gymnasiet samt 

studiehandledning i både grundskolan och gymnasiet (Språkcentrum 2011). 

2.4 Identitet 

En av identitetens olika innebörder kan beskrivas som att en individ placeras inom en social 

struktur. Identiteter är inget självständigt utan är istället referenspunkter som är till för att 

tolka, förutsäga handlingar samt förstå. En förgrening inom de olika typerna av begreppet 

identitet är den nationella identiteten. Den nationella identiteten innefattar ett huvudsakligt 
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identifikationsobjekt där en gemenskap kretsar kring ett specifikt landområde, språk, kultur 

och etnicitet. En människas identitet är laddat med olika innebörder, mening och starka 

känslor (Stier 2003: 57-58, 68). 

2.5 Integration 

Integration kan förklaras som en process där olika enheter förenas. Två delar slås ihop och 

bildar tillsammans en enhet. Denna förklaring av integration rör sig inom ett 

samhällsvetenskapligt område. Integration kan även beteckna de sociala processer där 

människor med annan etnisk bakgrund slussas in i ett land och blir delaktiga i ett nytt 

samhälle och kontext (Nationalencyklopedin 2011). 

2.6 Interaktion 
Interaktion innebär att man genom samspel ger utrymme för varandra, allt detta sker sedan inom 

samma kontext. Språket fungerar som ett hjälpande verktyg vid interaktion då vi med hjälp av 

språk kan nå våra sociala mål i en handling men samtidigt bli förstådda och ge form åt 

handlingar (Lindström 2008:9). 

2.7 Makt 

Fredrik Engelstad professor i sociologi vid universitet i Oslo väljer att definiera maktbegreppet 

som en förmåga att få något att hända, det vill säga en slags social förändring mer eller mindre. 

Makt kan yttra sig inom olika situationer som till exempel hierarkier, sätt att tala, målstyrning 

samt lagstiftning. 

Engelstad understryker att makt inte bara är en sak utan spelar inom fler kontexter. Engelstad 

utgår även från idéhistorikern Michel Foucault beskriver makt som ett ting som kan hittas 

överallt i ett samhälle (Engelstad 2006: 15-16). 

 

Jag har i detta kapitel sammanfattat korta beskrivningar av de begrepp som är viktiga för 

undersökningens förståelse. Dessa begrepp skall hjälpa läsaren att förstå vad jag som forskare 

menar då jag använder mig av dessa begrepp i analysen. Att förstå dessa begrepp är även 

grundläggande för att kunna sätta sig in i undersökningens diskurs. 

I nästa kapitel följer en kort inblick av tidigare forskning som gjorts kring mitt 

undersökningsämne. 
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3. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning inom det här ämnet har gjorts, Kenneth Hyltenstam professor vid centrum för 

tvåspråkighetsforskning och Veli Tuomela doktorand för centrum vid tvåspråkighetsforskning 

har i sin studie kommit fram till olika positiva och negativa aspekter kring diskursen 

modersmålsundervisningen. 

 

När existensen av modersmålsundervisningen väger större än kvalitén på själva undervisningen 

blir det ett problem. Hyltenstam och Tuomela belyser den problematik kring ämnet 

modersmålsundervisning som visats utifrån olika forskningsundersökningar genom åren. Den 

grundläggande problematiken bottnar i samhällets bristande intresse till ämnet. Härmed följer 

några av dem exempel på svårigheter kring modersmålsundervisningen sedan 1980-talets början.  

- Begränsad undervisningstid (max 1-2 timmar i veckan) 

- Ej lämplig schemaplanering samt schemaläggning 

- Vissa svårigheter i att sammansätta homogena och tillräckligt stora grupper 

- Brister vid integration och samarbete med resterande skolundervisning 

- Modersmålslärarens arbetssituation klassas som orimlig 

- Samhälleliga attityder med negativ klang till modersmålsundervisningen (Hyltenstam & 

Tuomela (red)1996: 95-96). 

 

Det är inte bara problematik som har diskuterats kring modersmålsundervisningen under årens 

gång, positiva aspekter har även uppmärksammats. Hyltenstam och Tuomela leder oss in i de 

mest framträdande och positiva diskurser som hållits kring modersmålsundervisningen, 

sammanfattningsvis har de valt att belysa dessa: 

- Elever som läser modersmål uppvisar harmoniska reaktioner på den rådande kulturkontakt de 

lever i. Acceptans av båda kulturer och språk. 

- Det har visat sig att elever som har modersmålsundervisning känner större trygghet med sin 

skolsituation än andra elever med invandrarbakgrund. 

- Elever med invandrarbakgrund som läser modersmål har resulterat i bättre betyg i matematik, 

svenska, engelska och So-ämnena. 

- Desto mer modersmålsundervisning eleverna får desto mer behärskar eleverna modersmålet och 

sitt andraspråk. 

- Modersmålselever är ökat positiva till tvåspråkighet och modersmålet (Hyltenstam & Tuomela 

(red)1996: 99-100) 
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Med dessa utgångspunkter fortsätter min undersökning att behandla modersmålsundervisningens 

plats i skolan utifrån den teoretiska ram nedan. 
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4. Teoretisk ram 
Här nedan följer ett urval av teoretiskt material ur olika teoretiska perspektiv och diskurser 

utifrån olika vetenskapsmän och forskare som senare i undersökningen kommer att analyseras i 

samband med insamlat empiriskt material. 

Jag har valt att kategorisera den teoretiska delen utifrån kategorier som sedan mynnar ut i 

underrubriker, detta för att förenkla för läsaren. 

 

4.1 Skolan 
 

4.1.1 Skolans syn på modersmålsundervisning - spelar den någon roll? 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) är det ledande 

styrdokumentet i skolorna idag beskriver modersmålet och dess undervisning som mer än bara 

ett språk. Med hjälp av sitt modersmål ska elever få möjlighet att lära känna sin kulturella 

tillhörighet, hitta sin identitet och även öka sin förståelse för andra kulturer. De förutsättningar 

som ges för eleverna beskrivs vara att man genom att läsa på sitt modersmål skall kunna utveckla 

sitt språk både grammatiskt och ur ett lärandeperspektiv. Eleven får även lära sig att urskilja 

språkliga normer samt lära sig urskilja språkliga strukturer (Lgr11). 

Enligt forskningsresultat visar det sig att det generellt är lättare att lära sig ett helt nytt språk samt 

att få nya ämneskunskaper om man är duktig på sitt eget modersmål(Språkcentrum 2011). 

 

I den reviderade nya skollagen som träder i kraft 1 juni 2011 står det i paragraf 7 för 

modersmålsundervisning att skolan skall erbjuda modersmålsundervisning till alla elever på en 

skola som har annat modersmål än svenska. Det finns dock kriterier som säger att man skall tala 

modersmålet dagligen i hemmet samt ha grundläggande kunskaper i modersmålet (Riksdagen 

2011). 

 

Hyltenstam och Tuomela talar om modersmålsundervisning och de faktorer som kan sätta käppar 

i hjulen för de elever som skall lära sig sitt förstaspråk. Vikten av omgivningens syn på 

modersmålsundervisningen spelar stor roll i frågan om hur bekväm eleven känner sig med sitt 

förstaspråk. Beroende på vilka attityder till ett språk ens omgivning har påverkas 

modersmålsinlärningen och i vissa fall kan den till och med hämmas. Då de flesta länder för det 

mesta värderar sitt majoritetsspråk högt, resulterar det i att minoritetsspråken blir snäppet lägre 

värderade (Hyltenstam & Tuomela (red)1996: 39). 
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Barn har en tendens till att anpassa sig efter normen och påverkas i de flesta lägen av sina 

kamrater. Om den största delen på skolan talar ett språk blir vanligtvis minoritetseleverna 

påverkade och slår följe. Om skolorna förespråkar modersmålsundervisningen genererar det i en 

statusökning av språket och fler barn får en chans till ökad motivation att fokusera på 

modersmålsundervisningen (Hyltenstam & Tuomela (red) 1996:39). 

 

4.2 Interaktion, Integration & Samspel 
 

4.2.1  Interaktionen från toppen av hierarkin 
En skolledare, rektor eller en annan överman finns i utspridda över skolans stora verksamhet. 

Ann Ludvigsson belyser i sin avhandling en aspekt av ledarskapet som ett samspelande fenomen 

inom skolkontexten. Hon hävdar att en ledare endast kan förstå sitt ledarskap genom samspelet 

ur de gemensamma handlingarna i skolans verksamhet. Det vill säga samarbetet med skolans 

personalstyrka. Gemensamma handlingar mellan olika medarbetare vill Ludvigsson kalla 

intersubjektivitet, denna teori härstammar från filosofen och socialpsykologen Herbert Meads 

teorier kring en ledares samspel med andra människor. 

Teorin kring intersubjektiviteten kan förklaras med att vi utvecklas genom den sociala världen. 

Människan utvecklas inte från det egna jaget, utan genom kommunikation och samspel i form av 

att utföra handlingar utifrån en annan människas perspektiv som i sin tur leder till att man kan 

utvecklas på individnivå.  

 

Även Kyaga och Borgström tar upp teorin kring intersubjektiviteten, de belyser vikten av att 

uppnå en viss intersubjektivitet för att ens kunna föra ett samtal, med det menas att människor 

skapar förståelse för något på samma sätt. Den språkliga, sociala och kulturella kodväxlingen är 

nödvändig för att en tvåspråkig situation skall kunna nå intersubjektiviteten (Kyaga & Borgström 

2009:32). 

 

Ludvigsson väljer att sätta in teorin i en skolkontext och beskriver det som att skolledare och 

lärare sätter sig in i varandras olika utgångspunkter, för att sedan utveckla förståelsen för 

skolverksamhetens organisering. Det gör de då genom att samtala och förhandla. Genom att 

använda sig av processer som dessa utvecklar det sedan skolledares och lärares förståelse för 
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varandra och detta i sin tur resulterar i en gynnande effekt av en god förståelse för hela 

skolverksamheten (Ludvigsson 2009: 70-71). 

4.2.2 Integration-en ömsesidig handling 
I en integrationsprocess bör innebörden vara ömsesidig, alla parter skall vara medansvariga och 

delaktiga. Ing-Marie Parzyk som är forskare och pedagog skriver i ett utdrag från en proposition 

från regeringen att människor i ett mångkulturellt samhälle bör komplettera varandra. Om varje 

part bidrar med deras livserfarenheter och kompetenser som de besitter kommer denne till 

användning och gynnar alla parter (Parzyk 1999:57). 

 

Inom praxis i skola skulle detta innebära att både elev och lärare kompletterar varandra och 

anpassar undervisningen efter elevens specifika behov och förutsättningar. Det hela ligger till 

grund för att man möter alla olika kulturer med respekt. Parzyk menar att förutsättningarna för 

detta kräver att man ser till sig själv och bejakar sina egna värderingar. Detta perspektiv kallar 

Parzyk ”erkännandets politik” (Parzyk 1999:57). I stora drag kan man beskriva det som ett 

scenario där man skapar mänskliga identiteter med hjälp av öppna dialoger, detta med hjälp av 

samtal som är ömsesidiga och öppna tillsammans med andra. Parzyk väljer att göra en jämförelse 

med Hans-Georg Gadamers förtsåelsehorisont (Parzyk 1999: 57).  

 

Varje människas tidigare erfarenheter och förförståelser väljer Gadamer att kalla fördomar, 

fördomarna bygger sedan en förståelsehorisont som innefattar dessa mänskliga kvalitéer. Man 

kan aldrig ställa sig utanför sin förståelsehorisont, men i samband med införskaffad ny kunskap 

och erfarenhet tillsammans med andra människor kan man flytta sin förståelsehorisont då den 

ständigt är i förändring. Man kan likna förståelsehorisonten vid historien, vi kan inte sätta oss 

utanför historien lika lite som vi kan sätta oss utanför och bortse från våra egna erfarenheter 

(Thomassen 2008: 96). 

 

4.2.3 Interaktion & Samspel- fundament i utveckling 
För att tydliggöra kommer jag under denna rubrik delvis redogöra Vygotskijs teorier och tankar 

kring interaktion och social kompetens utifrån Leif Strandbergs verk Vygotskij i praktiken- bland 

plugghästar och fusklappar (2007). 

 

Social kompetens är enligt Vygotskij en sammansättning av allt mänskligt samspel, ett samspel 

som i sin tur ligger till grunden för människans utveckling.  
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Ett socialt samspel är vägen till utveckling och lärande, detta understryker Vygotskij enligt 

Strandberg är vägen till social kompetens. Genom yttre social interaktion byggs människas 

kompetens på och vidgas (Strandberg 2007: 47-48). 

Vygotskij förespråkar vikten av att använda sig av språket. Språket är ett socialt verktyg som 

gynnas i olika sociala samspel. Genom sociala interaktioner menar Vygotskij att man öppnar 

barns möjligheter och ger dem språk som ett verktyg i sitt tänkande. I stora drag understryker 

Vygotskijs teori att människans tankar och idéer inte är något individuellt, utan det är något som 

skapas i en social kontext (Strandberg 2007: 48).  

 

Även Ann Ludvigsson för en vidare diskurs kring vikten av ett gott samarbete inom skolan. 

Dagens skolor är en organisation fylld av olika professioner och pedagogiska inriktningar, det 

krävs då från lärarnas sida att samarbeta, samarbetet är en förutsättning för att utveckling skall 

ske inom skolans organisation. Ludvigsson skriver i sin avhandling att det är viktigt att det finns 

samarbete mellan lärare och att det ständigt skall finnas en pågående dialog. Ludvigsson väljer 

att beskriva lärarnas arbetslag som en viktig del i arbetet för att kunna förstå elevers totala 

skolsituation (Ludvigsson 2009: 19-22). 

 

4.2.4 Språk och interaktion-går hand i hand 
Språk är en förutsättning för att integration skall bli ett faktum precis som interaktion är en 

förutsättning för språket. Enligt docenten och professorn vid Intuitionen för nordiska språk och 

nordisk litteratur vid Helsingfors universitet Jan Lindström så använder vi språket för att 

upprätthålla och knyta an till sociala relationer, precis som vi ger och tar information via 

språkbruket. Kommunikationen som uppkommer när människor integrerar med varandra sker 

med en växelverkan där varje part bidrar med sitt, dessa handlingskedjor bygger på varandra och 

påverkar i sin tur alla inblandade aktörer (Lindström 2008: 9).   

 

4.3 Makt 
 

4.3.1 Språk är lika med makt 
Magdalene Thomassen som är lektor och filosof belyser en diskurs kring maktfenomenet baserat 

på Foucaults tankar kring makt. Michel Foucault var en fransk filosof och vetenskapsman inom 

den postmoderna eran. Makt och vetande är sammanvävda på ett outredbart sätt. Foucault 

beskriver människans språkbruk som ett rent maktutövande. I diskursen kring språket och 
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makten ställer sig Foucault på offrens sida, det vill säga de som faller som offer för en pågående 

diskurs. Detta kan undvikas genom att övervinna och neutralisera makten då människor 

gemensamt på ett rationellt sätt utbyter ett fritt meningsbyte emellan olika sociala grupper. Det  

finns tillfällen då man inte kan övervinna språkets maktövertag, när man genom språket 

utestänger en viss grupp människor med hjälp av vissa kriterier som i sin fungerar som 

avskiljningsmekanismer. Dessa menar Foucault att man inte kan övervinna, utan man måste helt 

enkelt avslöja dem (Thomassen 2008: 138). 

 

4.4 Identitet 
 

4.4.1 Identiteten och språket i symbios med varandra 
Karin Goldstein-Kyaga docent och universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och 

Maria Borgström docent och högskolelektor i pedagogik vid Södertörns högskola skriver i sin 

bok om identitetsskapandet i samband med dagens mångkulturella och globala samhälle. Kyaga 

och Borgström beskriver språkets betydelse för att bevara en identitet, att vi definierar och blir 

definierade genom språket är något som kopplar samman både språket och identiteten. 

Kyaga och Borgström tar även upp aspekten kring att språket ingår i känslomässiga situationer 

och därav blir relationen mellan de båda fenomenen svåra att bryta. Vidare talar författarna om 

hur man kan tala om språket som en slags identitetsmarkör som i sin tur markerar tillhörigheten 

till en särskild grupp (Kyaga & Borgström 2009: 32). 

Kyaga och Borgström sätter i sin bok in identitetsbegreppet i en global kontext, de belyser att det 

tack vare globaliseringen kan finnas sidor som kan resultera i en upplösande effekt av själva 

identiteten. Motiveringen är att identiteten innefattar en individuell känsla av att man känner sig 

själv, men för att känna så krävs en grundläggande trygghet. Denna basala trygghet ifrågasätts i 

och med det globaliserade samhället (Kyaga & Borgström 2009: 56-57). 

 

Enligt Kyaga och Borgström kan identiteten ifrågasättas om den placeras och ses ur 

socialkonstruktivistiska glasögon. Detta för man enligt socialkonstruktivismen skapar sin sociala 

värld och även kunskapen om den med hjälp av interaktion och kommunikation tillsammans med 

andra.  

Författarna väljer även att belysa den socialkonstruktivistiska Foucaults tankar kring den 

mänskliga identiteten. Foucault menar att identiteten är ett resultat av integrering och 

kommunikation med vår omvärld. Detta i sin tur leder till att identiteten ständigt är i förändring, 



 15 

något konstruerat och tillfälligt. Foucault väljer att väva in samhällelig makt ihop med 

människors identitet (Kyaga & Borgström 2009: 57). 

 

4.5 Arbetsmiljö 
 

4.5.1 Läranderummet- ett viktigt verktyg för utveckling 
Klassrummet, är det bara ett rum där man kan slänga in vad som helst eller är det ett rum som 

påverkar elever mer än man tror?  Leif Strandberg som är legitimerad psykolog och besitter stor 

erfarenhet kring arbetet med skolpsykologi, leder oss in i betydelsen av hur viktigt det lärande 

rummet är för eleverna. Ett rum bär på många betydelser som i sin tur förmedlar känslor, 

förväntningar, kunskaper och erfarenheter. Strandberg påpekar att skolornas olika rum påverkar 

eleverna i allra högsta grad och ett rum kan bidra till att underlätta eller försvåra en 

lärandeprocess. Han väljer att kalla klassrummet för en fond som är till för lärande och 

utveckling, rummen talar till eleverna (Strandberg 2007: 22). 

 

Att använda sig av klassrummet som ett aktivt verktyg är mycket praktiskt. Beroende på hur ett 

rum är strukturerat påverkas de handlingar som försiggår på platsen. Det krävs en hel del 

förändringar för att utveckla ett rum, man behöver kanske möblera om, lägga till eller ta bort 

något. Viktigt är att det finns en tanke bakom varje handling, det hela handlar om att tillsammans 

med barnen forma och utveckla en sociokulturell kontext. Det viktiga i ett rum är inte vad som 

finns där inne utan tyngden ligger i hur stor tillgång eleverna har till de givna materialen i 

rummet (Strandberg 2007: 24-25).  

 

Att ha tillgång till interaktion och samspel i ett rum beskriver Strandberg som en viktig faktor för 

utveckling hos elever. Strandberg använder sig av Vygotskijs teorier och begrepp för att beskriva 

utveckling. Strandberg beskriver enligt Vygotskij att all mänsklig utveckling tar form två gånger. 

Den första gången framträder den på en social nivå och den andra gången på en individuell nivå. 

Det första innefattar i praxis fysiska relationer människor emellan och den andra syftar till 

individens eget tankearbete (Strandberg 2007: 27). 

 

4.5.2 Arbetsvillkor- hinder för integrering 
Ludvigsson har kommit fram till i sin undersökning att det är svårt för lärarna att integreras med 

varandra under möten och andra sammanslagningar är på grund av de olika arbetsvillkoren. 
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Olika arbetstider, status och löneskillnader är en stark faktor till att integration i skolan 

förhindras (Ludvigsson 2009: 24). 

 

4.6 Förhållningssätt 
 

4.6.1 Att ha ett öppet sinne 
Om vi förflyttar oss från modersmålsundervisningen i sig och fokuserar på den resterande 

skolpersonalen genom att sätta in modersmålet i en större kontext. Ulf Fredriksson som är docent 

i pedagogik och Karin Taube som är professor i pedagogik för en diskurs kring hur man som 

lärare kan förhålla sig till de elever som har ett annat modersmål än svenska. Den viktigaste 

utgångspunkten och grundläggande aspekten är synen på andra kulturer och språk. Respekten 

gentemot en annan människas kulturella och språkliga bakgrund är central. Det gäller inte att på 

något sätt försöka ersätta barnens förstaspråk med det svenska språket utan man bör som lärare 

ge eleverna goda förutsättningar och möjligheter till att utvecklas i både sitt första och 

andraspråk (Bjar & Liberg (red) 2003: 166-167). 

 

Som lärare bör man vara ödmjuk och öppensinnad, Fredriksson och Taube menar att det finns en 

stor anledning för lärare att ställa sig positivt till elevers tvåspråkighet och tillgången till 

modersmålsundervisning. Att ifrågasätta och ha en nedvärderande eller negativ ton gentemot 

elevers kulturer och språk kan liknas vid en riktig bromskloss när det gäller elevers språkliga 

utveckling i både sitt första och andra språk (Bjar & Liberg (red) 2003: 166-167).  
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5. Metod 
 

Min undersökning rör sig inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen och jag 

tillämpar ett hermeneutiskt synsätt som syftar till att tolka och förstå det fenomen som 

undersöks. Jag har samlat in mitt empiriska material med hjälp av en kvalitativ metod som 

bygger på intervjuer och observationer. Genom att jag använder mig av den hermeneutiska 

tanketraditionen är min förförståelse en viktig aspekt i hur jag tolkar mitt material. Som forskare 

måste jag tolka allt mitt insamlade material. Hans-Georg Gadamer var en av hermeneutikens 

framstående grundare. Gadamers utgångspunkter låg i att all typ av mening och förståelse är 

formad efter en icke medveten förförståelse. Denna förförståelse väljer Gadamer att kalla 

fördomar. Dessa fördomar menar Gadamer är det verktyg som gör det möjligt för oss att kunna 

förstå något över huvud taget. Med hjälp av förflutna fördomar hjälper det oss att få mening och 

förståelse i det nya vi möter (Thomassen 2008: 95). Innan jag började med denna undersökning 

hade jag till viss del förförståelser som jag sedan tillämpat för att skapa ny förståelse, min 

kunskap tillsammans med annan kunskap bildar tillsammans ny kunskap.  

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Min undersökning kan liknas vid en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Larsen är syftet med en 

kvalitativ innehållsanalys grunden till att identifiera specifika mönster, skillnader, samband samt 

gemensamma handlingar. Med hjälp av datainsamling skriver man texter som sedan kodas och 

tematiseras. Det insamlade datamaterialet sorteras sedan under dessa kategorier/teman. 

Granskning av material görs och man urskiljer mönster och processer som är meningsfulla för 

undersökningen. Till sist utvärderas dessa processer och mönster mot existerande forskning och 

teorier, dessa blir slutligen ny överförbar kunskap (Larsen 2009: 102). Jag kommer att presentera 

resultatet i samband med att jag gör en innehållsanalys, detta utifrån de teman jag urskilt i de 

transkriberingar som blev stoftet av de intervjuer jag genomfört. Jag har även att kopplat 

samman de teoretiska utgångspunkterna med mina resultat baserade på mitt empiriska material 

för att slutligen analysera dessa i förhållande till eller mot varandra. 

 

5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie visar på studiens exakthet och precision, det vill säga hur 

tillförlitlig undersökningen är. Att forskaren bearbetar insamlad data och annat material noggrant 

är grundläggande för att stärka reliabiliteten, att vara noggrann med att särskilja intervjuerna med 
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informanter är av stor vikt. Det kan vara svårt att säkerställa en hög reliabilitet när man talar om 

kvalitativa undersökningar då observationer kan tolkas olika beroende på vad forskaren 

uppmärksammar. Detsamma gäller under intervjun, informanten kan bli påverkad av situationen 

som i sin tur påverkar de svar informanten ger (Larsen 2009: 81). Detta hade jag även i åtanke 

under insamlingen av mitt empiriska material genom att jag försökte vara så objektiv som 

möjligt. I hanteringen av mitt empiriska insamlade material har jag varit mycket noggrann med 

att se till att varje informants information hanteras varsamt och med största noggrannhet, så att 

inga missförstånd görs. 

5.3 Validitet 
En studies validitet bygger på giltighet och relevans, det är viktigt att det insamlade materialet är 

relevant för frågeställningarna och syftet. Enligt Larsen är det enklare att försäkra sig om en hög 

validitet i kvalitativa studier än i kvantitativa. Med hjälp av intervjuer har man möjlighet att 

förändra vissa detaljer under arbetets gång så att det överensstämmer med frågeställningarna. 

Informanterna får full frihet att uttrycka sig som de vill och de väljer själva vad de tycker är av 

stor vikt att berätta, detta sin tur leder till att det finns fler förklaringssätt. Ju mer flexibel en 

process är som till exempel förändring av frågor i efterhand, desto högre validitet får studien 

(Larsen 2009: 80-81). Jag har endast tagit med material som jag anser är relevanta hjälpmedel för 

att fylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. I och med att det mesta av mitt empiriska 

material till största del består av intervjuer höjer det undersökningens validitet då intervjuer ger 

möjlighet till fler förklaringssätt och större frihet för informanterna att uttrycka sig som de vill. 

Jag har även ändrat mina frågeställningar under arbetets gång, detta för att anpassa dessa i 

förhållande till syftet. 

5.4 Godtyckligt urval 
När jag skulle välja undersökningsområde fokuserade jag på vad det var jag skulle ta reda på. 

Jag valde mina informanter genom att göra ett godtyckligt urval, det vill säga att jag redan innan 

bestämde mig för vilka och hur många jag skulle intervjua. Min strategi var att använda mig av 

skolhierarkin som i denna undersökning består av rektor, lärare och elever. Dessa tre kategorier 

är viktiga för att undersökningens frågeställningar skall kunna besvaras. Genom att bredda fältet 

med informanter ger jag skolan en mer ärlig chans till en rättvis skildring av verkligheten. 

Platsen jag valt att genomföra min studie på har jag medvetet valt för att undersöka hur 

modersmålsundervisningen gestaltas och integreras i en innerstadsskola som består till 80-90 

procent av elever med svenska som modersmål (Larsen sid 77-78). 
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5.5 Avgränsningar 
Anledningen till att jag valt att utföra mina fältstudier på en enda skola är ett medvetet beslut då 

jag haft begränsat med tid för hela undersökningen. Att jag sedan valt en innerstadsskola är att 

jag är intresserad att ta reda på mer om modersmålsundervisningen där, då det är en skola 

belägen i ett område i innerstaden som inte är speciellt mångkulturellt.  

Allt empiriskt material har jag valt att samla in på en och samma skola med motiveringen att jag 

får en chans att fördjupa mig hur det ser ut på just denna skola. Det skulle vara orättvist mot 

skolan och orealistiskt att göra denna undersökning på mer än en skola då tidsperioden är 

pressad. 

 

5.6 Avidentifiera 
Jag vill upplysa alla läsare om att jag under hela uppsatsen har valt att avidentifiera både skola 

och informanter. Alla namn i uppsatsen är fingerade och detta har informanterna gått med på. 

 

6. Material 

Nedan kommer jag att redogöra för vilket material jag har tillämpat denna undersökning. 

 

6.1 Empiriskt material 
 

6.1.1 Intervjuer 
 

Jag har totalt intervjuat sex informanter varav en var rektor, två modersmålslärare samt tre elever 

som läser modersmål. Alla infinner sig på samma skola, dock läser alla eleverna inte samma 

modersmål.  Den intervjuform jag använt mig av stödjer sig på det Kullberg kallar djupintervju. 

En djupintervju innebär att man strukturerat genomför en intervju som kan vara fortsättning på 

ett tidigare samtal med informanten. Vanligtvis spelas djupintervjun in och transkriberas därefter 

för att kunna användas som material till analysen. Jag har transkriberat samtliga sex intervjuer. 

Syftet med en djupintervju är att lära sig att uppfatta tankar och uppfattningar hos omvärlden 

genom en intervju (Kullberg 2004: 121). Detta stämmer överens med undersökningens 

underförstådda syfte att förstå hur dessa informanter tänker kring det syfte och frågeställningar 

jag har. 
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Jag har valt att intervjua tre olika målgrupper inom skolans hierarki. Anledningen till detta val av 

informanter är att jag vill få ett så brett perspektiv som möjligt samt att jag vill göra en så rättvis 

skildring av verkligheten som möjligt under den korta undersökningstiden. Dalen menar att det 

kan vara en lämplig metod att använda sig av fler informantgrupper, inom ett ämne kan det vara 

lönsamt att få en uppfattning om hur de olika parterna upplever en och samma situation, detta för 

att fånga en större mångfald och en mer nyanserad bild (Dalen 2008: 60).  

Som förberedande material har jag genomarbetat en intervjuguide för varje målgrupp. 

Utformningen av frågorna grundades utifrån mitt syfte och mina frågeställningar och 

intervjufrågorna är väl anpassade efter målgruppernas ålder och position i skolan. Intervjuguiden 

innehåller centrala teman samt centrala begrepp som har fungerat som en hjälp för mig framåt 

under arbetets gång. 

Jag började ställa frågor till informanterna som inte direkt berörde kärnämnet, detta för att få ett 

förtroende samt skapa en avslappnande atmosfär. Detta är något Birgitta Kullberg fil doktor i 

pedagogik och didaktik förespråkar i samband med att man genomför intervjuer. Kullberg 

nämner även hur viktigt det är att forskaren frågar informanten om tillstånd att spela in intervjun, 

detta tog jag fasta på genom att alltid be om lov att spela in innan varje intervju (Kullberg 2004: 

123). 

 

I denna undersökning är det intervjuerna som bistår med information som väger tyngst för min 

undersökning. Monica Dalen som är professor vid Institutet för specialpedagogik vid 

universitetet i Oslo menar att det är grundläggande och mycket viktigt att utforma en 

intervjuguide. Strukturen är även den viktig och man bör anpassa intervjufrågorna efter vilken 

typ av intervju man skall genomföra, vissa intervjuguider är mer detaljerade än andra (Dalen 

2008: 31-33). 

 

6.1.2 Barnintervju 
När man väljer att göra barnintervjuer är det viktigt att man som forskare uppträder som en 

formell intervjuare. Detta hjälper oss att få distans till förutfattade meningar om hur barn ”skall 

vara”. Att sätta sig in i ett barnperspektiv när man intervjuar barn är positivt för undersökningen, 

då man kan sätta sig in i barns upplevelser och tankar. Forskning har dock ifrågasatt om man 

över huvud taget kan definiera ett slags barnperspektiv från en vuxen persons utkikspunkt.  

Vid barnintervjuer är det viktigt att den vuxne är accepterande och visar ett stort intresse för vad 

barnen har att säga (Dalen 2008: 43-45). Även Kullberg understryker vikten av att visa ett 
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genuint intresse för intervjun, det är en gynnande faktor i slutändan (Kullberg 2004: 123). 

Förtroendet spelar stor roll, ett barn måste känna ett förtroende för att intervjun skall bli så 

trovärdig och avslappnad som möjligt. Viktigt är att frågorna inte är ledande, då kan barn få för 

sig att det finns rätta svar, detta påverkar i sin tur barnens egna svar (Dalen 2008: 43-45). Under 

mina intervjuer med barnen höll jag en aktiv profil där jag hela tiden visade barnen mitt intresse 

och lyhördhet. Det visade att barnen blev mer entusiastiska då jag lät dem tala fritt och beskriva 

sin syn på saken. Jag hade dock en styrande roll då barnen hade en tendens att komma in på 

sidospår ifrån ämnet, när det väl hände var jag där för att leda dem in på rätt väg igen. 

6.1.3 Registreringsmetod 
Under en intervju finns det olika registreringsalternativ, ett av dem är inspelningsalternativet. Det 

finns både fördelar och nackdelar vad det gäller denna metod. Man måste överväga noga om det 

finns tid och kapacitet till att transkribera ner det insamlade intervjumaterialet på pränt, då det 

måste göras noga ord för ord (Larsen 2009:98). Jag har valt att spela in mina intervjuer för att 

sedan kunna lyssna och få en mer detaljerad del av den information som informanten delgett mig 

under intervjuns gång. 

Vad det gäller observationerna har jag helt enkelt antecknat under tiden jag observerat samt gjort 

en mer grundläggande sammanfattning efter varje observationstillfälle, detta för att få med så 

mycket intryck och tankar som möjligt när man har det färskt i huvudet. 

 

6.1.4 Observation 
Jag har använt mig av fyra observationstillfällen som ett komplement till mitt huvudsakliga 

empiriska material som är intervjuerna. Tanken med observationerna var att uppmärksamma mig 

som forskare på händelser och information som jag inte fått genom intervjuer. Innan 

observationstillfällena har jag förberett en observationsguide som beskriver de fenomen jag ska 

fokusera på under själva observationen, guiden har fungerat som en slags ledstjärna för mig 

under observationens gång. De undersökningar jag gjort kallar Larsen fältundersökningar och 

vidare har jag valt att genomföra icke- deltagande observationer. Forskaren är under dessa 

omständigheter en åskådare till det som skall observeras. Man håller sig i bakgrunden och 

interagerar inte med dem man observerar. Det är mycket viktigt att de man observerar inte blir 

påverkade av forskarens närvaro under observationstiden. Vidare har jag använt mig av en öppen 

observation där alla deltagare vet vem jag är och vad jag skall göra, jag blir härmed kallad 

observerande deltagare och närvarande observatör (Larsen 2009: 90-92). Jag är väl medveten om 

att ett aktivt val som detta kan påverka informanternas beteende, men detta var den typ av 
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observationsroll jag kände passade bäst då jag observerade så pass små grupper att det blev 

oundvikligt att göra annat.  

 

6.2 Etiska dilemman& forskningsetiska principer 
Då tre av mina informanter i undersökningen är elever under 18 år har detta i sin tur medfört en 

del förarbete och svårigheter. Jag har med hjälp av ett informationsbrev till föräldrarna förklarat 

vad jag gör på skolan och vad syftet med min undersökning är. Dalen beskriver samtyckeskravet 

som en viktig aspekt i en kvalitativ undersökning. Hon menar att det är viktigt att informanterna 

blir tydligt informerade tidigt varför just de blivit utvalda för undersökningen och att man är 

tydlig med vad det innebär att delta (Dalen 2008: 20-21). Vetenskapsrådet understryker vikten av 

samtyckeskravet och hur informanterna alltid ska ha möjlighet till att bestämma om de vill och 

hur mycket de vill delta.  

Ett av kraven från vetenskapsrådet kallas konfidentialitetskravet, här gäller det att alla personer 

som kan identifieras skall skyddas från att kunna kännas igen av utomstående. Viktigt inom en 

forskningsprocess är även informationskravet. Det innefattar att man om forskare är tydlig och 

precis vad det gäller information till vederbörande som skall delta i undersökningen. Det är 

viktigt att informera sina uppgiftslämnare om vad deras uppgift är i undersökningen samt 

meddela om att det är helt frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002: 7, 9, 10, 12). Jag har i 

samband med mina fältundersökningar använt mig av konfidentialitetskravet och 

informationskravet. 

6.3 Kvalitativt kan vara problematiskt 
Då jag valt den kvalitativa forskningsmetoden till min undersökning är jag medveten om vilka 

problem man kan stöta på vid användning av en kvalitativ undersökning. En problematik med 

den kvalitativa forskningsmetoden kan vara att det inte går att generalisera det empiriska 

materialet, det vill säga att jag är medveten om att mitt empiriska material speglar en viss inblick 

i hur modersmålsundervisningen kan uppfattas. Hur sanningsenliga informanterna har varit 

under intervjuerna kan också problematiseras då de inte varit anonyma inför mig. Därför är jag 

medveten om att min roll kan ha påverkat resultatet. Informanterna kan ha vinklat sina svar och 

svarat det dem tror att jag vill veta. Med denna vetskap försökte jag ge mina informanter ett 

förtroende för att minska de negativa intervjueffekterna. Då jag även observerat mina 

informanter kan detta vara en faktor till att deras beteende ändras då jag som forskare finns med i 

bakgrunden (Larsen 2009: 27-28). Jag vill reservera mig för att detta är något jag haft i åtanke 
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under hela materialinsamlingens gång och är medveten om att detta kan påverka resultatet mer 

eller mindre.  

6.4 Källor 
För att tillämpa allt forskningsmaterial har jag valt att använda mig av diverse avhandlingar, 

artiklar, kursplaner samt annan litteratur. Jag vill uppmärksamma att jag har använt mig av ett 

fåtal källor som kan anses vara av den äldre sorten. Detta är jag väl medveten om och som 

argument till det litteraturvalet är att det innefattade mycket relevant information till uppsatsen. 

Jag har försökt att hitta likasinnad relevant information från en senare tid men har inte hittat, 

därav låter jag de äldre källorna bestå. 
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7. Informantbeskrivning 
Här nedan följer en kort beskrivning av de informanter jag intervjuat och observerat. Jag har valt 

att fokusera på ålder, yrkesbenämning samt hur länge man arbetat respektive talat sitt modersmål 

i hemmet. Jag har endast valt att ta med denna information då jag anser att det kan ha viss 

relevans för tolkningen av analysen. Detta för att få en övergripande bild av vilka personer som 

senare i nästa kapitel analyseras. 

 

Katrin- Rektor 

Under mitt fältarbete på skolan fick jag tillfälle att intervjua Katrin 54 år. Katrin är rektor på 

skolan där jag utfört mina fältstudier. Hon har arbetat som rektor under fem år. Tidigare har hon 

arbetat som mentor på skolan. Totalt har hon arbetat över tio år på samma skola.  

 

Federico- Elev 

15 åriga Federico går i årskurs nio och läser modersmål. Han talar flytande svenska och 

respektive modersmål. På hemmaplan talar Federico modersmålet men även svenska ibland som 

han beskriver det. Modersmålsundervisning har Federico haft sedan han gick i förskoleklass. 

 

Zara- Elev 

Zara är 14 år fyllda och går i årskurs åtta. Även Zara läser modersmål och har gjort det sedan hon 

började i förskoleklass. Zara har talat modersmålet hemma sedan hon började prata och gör det 

fortfarande. 

 

Filippa- Elev 

Filippa är elva år och går i årskurs fem. Hon har haft modersmålsundervisning sedan hon gick i 

förskoleklass. Båda Filippas föräldrar talar modersmålet och hon talar det dagligen i hemmet. 

 

Jovanca- Modersmålslärare  

Jovanca är 53 år och arbetar som modersmålslärare. Hon har arbetat som lärare i modersmål 

sedan 1996 det vill säga i totalt 15 år. Hon är utbildad grundskole- och gymnasielärare i 

hemlandet. På skolan har Jovanca arbetat totalt under fyra år. De elever Jovanca undervisar är 

allt från förskoleklass till gymnasial nivå. 
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Giovanna- Modersmålslärare 

Giovanna är 66 år och är modersmålslärare. Hon har arbetat som lärare i modersmål sedan 1978. 

Hon har skräddarsytt sina egna studier med hjälp av universitets kurser och 1981-82 blev hon 

behörig att undervisa i modersmålet. 

 

Jag kommer i nästa kapitel redogöra för mitt empiriska material. Tillsammans med de teorier jag 

tidigare redovisat kommer jag att göra en kvalitativ innehållsanalys eller som man även kan kalla 

temabaserad analys. Med hjälp av olika teman och underrubriker kommer jag att analysera mina 

resultat utifrån intervjuer och enstaka observationer. Dessa kommer sedan att analyseras med 

hjälp av olika forskningsteorier samt teoretiska perspektiv. 
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8. Analys & Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av min undersökning. Den är baserad på 

intervjuer med sex olika informanter varav en är rektor, två modersmålslärare samt tre elever 

med modersmålsundervisning. Undersökningen baseras även på fyra observationstillfällen där 

jag med hjälp av en observationsguide samlat in relevant information till denna undersökning. 

Jag kommer nedan analysera mitt empiriska material tillsammans med den teoretiska ram jag 

valt under tematiserade underrubriker. De tematiserade underrubrikerna har framkommit under 

transkribering av informanternas svar efter intervjuerna. Jag kommer även att bifoga citat samt 

citatstycken för att understryka relevant information medan analysen fortskrider. 

 

8.1 Modersmålsundervisning ur ett maktperspektiv 
Att få tillgång till modersmålsundervisning är inte en självklarhet. De kriterier som skolan kräver 

för att kunna tilldela en elev ett specifikt modersmål är tydligt strukturerade. Rektor Katrin radar 

tydligt upp vad det är som gäller för att få läsa modersmål på deras skola. Hon är väldigt besluten 

på den fronten. Katrin beskriver att skolan har en skyldighet att erbjuda elever modersmål 

oavsett hur många de är. Hon väljer att förklara det såhär: 

 

Vi erbjuder ju alla, alla har ju rätt att få modersmålsundervisning och sedan 

brukar jag ha en policy såhär att är det en eller två elever som ska läsa brukar 

jag beställa en timmes undervisning hit och då kommer en lärare. Är det bara 

en elev då beställer jag en elevplats på en annan skola där de har en grupp. 

 

Katrins resonemang kretsar en hel del kring de ekonomiska aspekterna, jag får förklarat för mig 

att det kostar mycket med modersmålsundervisning och att denna skola inte får något 

ekonomiskt stöd som man får i till exempel Rinkeby, detta menar Katrin är för att skolan inte har 

lika många barn med annan bakgrund än svensk till skillnad från i Rinkeby där det är tvärtom. 

Under intervjuns gång återkommer Katrin till resonemanget kring skolan och dess policy kring 

vilka som har rättigheter att läsa modersmål och uttrycker sig såhär: 

 

Ja, och är det så att de inte kan tillräckligt säger vi nej liksom, då har vi rätt att 

säga nej. Jag brukar vara ganska hård till lärarna också och säga att jag vill att 

de ska testa dem genom att prata. Jag brukar fråga lärarna så dem är ju med på 

det. 
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Här kommer man in på diskursen kring språkets makt ur Foucaults synvinkel. Thomassen 

beskriver utifrån Foucault teorier att språket används som ett verktyg för maktutövande och här 

kan vi se just ett sådant exempel. Som rektor har man redan en maktposition och man förväntas 

använda denna på ett sätt som leder skolan på rätt väg. Genom att kunna säga ja eller nej blir 

maktaspekten i denna situationsbaserade diskurs satt i en större kontext utanför den enskilda 

skolans väggar. I Skollagen står det klart och tydligt vem som blir berättigad att läsa modersmål 

och vilka kriterier som krävs. Det Katrin säger speglar det som står i den reviderade skollagen 

beträffande villkor och kriterier för att läsa modersmål (Riksdagen 2011). Katrin har skriftliga 

lagar och riktlinjer som hon följer från arbetsledare positionerade inom den skolhierarki som 

idag leder vår svenska skolvärld, dessa lagar och riktlinjer skall hon sedan tillämpa i praktiken 

med hjälp av sitt största arbetsverktyg som enligt Thomassen och Foucault är språket 

(Thomassen 2008: 138).  

För att bryta denna så kallade maktutövning, krävs enligt Thomassen och Foucault ett aktivt 

meningsbyte mellan berörda parter, i detta fall kommunikation mellan rektor, modersmålslärare 

samt elever. 

 

Ur en annan synvinkel kan man koppla denna typ av handling som en språklig 

avskiljningsmekanism, detta innebär att man med hjälp av språket stänger ute en viss grupp av 

människor. Inom denna diskurs är det de elever som inte uppfyller de krav som ställs för att 

kunna få tillgång till modersmål. Om man tolkar denna typ av problematik enligt Foucault är det 

enda rätta att rikta fokus och uppmärksamma problemet (Thomassen 2008: 138). Om vi urskiljer 

detta i praxis, väljer jag att dra parallellen mellan rektor- elevposition. Som man kan urskilja 

ligger det i rektorns händer att ta beslut om vilka elever som skall få tillgång till 

modersmålsundervisning eller inte, här blir maktklyftan väldigt markant då rektorn inte ser ur 

andra synvinklar än det redan utstakade och bestämda (Thomassen 2008: 138).  

 

8.2 Utanförskap eller självständigt arbete? 
Ann Ludvigsson sätter in en av sina diskurser i en skolkontext där hon förespråkar vikten av ett 

gott samarbete mellan rektorer och lärare. Hon menar att det gynnar verksamhetens utveckling 

och förståelse om alla spelpjäser är med och spelar tillsammans (Ludvigsson 2009: 70-71).  
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Som resultat av mina intervjuer har det framkommit av både elever, lärare och rektorer att det 

inte finns ett särskilt stort samarbete mellan modersmålsundervisningen och den resterande 

skolverksamheten. Då jag frågade rektorn kring samarbetet fick jag som svar: 

 

Nej, vi har inte det. Nu fick jag sådana lus-scheman från några lärare och så 

lämnar dem ju omdömen till mig som jag sedan lämnar vidare till elevernas 

mentorer. Det är ju liksom det samarbetet vi har, inget annat och dem är aldrig 

här. Förut när vi hade flera språk var jag samordnare och höll i allt för hela 

stadsdelen, men det tog för mycket tid och var så omständligt. Då träffade jag 

modersmålslärarna två gånger per termin eller i alla fall en gång på våren och 

en gång på hösten. Då bjöd jag hit dem och så pratade vi lite allmänt sådär och 

det uppskattade dem ju liksom och det förstår jag ju. De får ju alltid äta lunch 

och de får vara i arbetsrummet eller fikarummet. 

 

Genom att utgå från Ludvigssons teorier kring samarbete kan det vara svårt att skapa en 

förståelse för skolans totala verksamhet då rektor och lärare knappt har något samspel 

tillsammans med vare sig modersmålslärarna eller själva modersmålsundervisningen. 

Modersmålslärarna ingår inte i något arbetslag och detta går emot Ludvigssons resonemang då 

hon hävdar att tillhörigheten och arbetet i ett arbetslag är viktigt då det gynnar elevernas 

skolsituation (Ludvigsson 2009: 19-22). Modersmålsundervisningens rådande situation och 

modersmålslärarnas situation skulle då kunna tolkas som något negativt för eleverna som läser 

modersmål på skolan, genom att utgå från Ludvigssons tankegångar skulle lärarna i nuläget inte 

kunna förstå elevernas skolsituation på bästa sätt då modersmålslärarna inte ingår i ett arbetslag, 

det blir som ett pussel då sista pusselbiten fattas.  

Utifrån Vygotskijs teoretiska ramar skulle ett beteende som detta vara problematiskt i frågan 

kring samspel och dess påverkan. Då det inte finns något märkbart samspel mellan parterna, det 

vill säga rektor eller modersmålslärare finns heller ingen förutsättning för att skapa förståelse för 

varandras arbete (Strandberg 2007: 47-48).  

 

Vidare fokuserar även Parzyks teorier kring att denna situation inte hamnar inom kriterierna för 

att ett ömsesidigt beteende som ökar varje parts förståelse skall gynna verksamheten. Genom att 

rektor och modersmålslärare inte samspelar mer än via pappersform, blir det i de flesta fall inte 

möjligt att vidga sin förståelsehorisont och där av inte heller utvecklas på ett individuellt och 

verksamhetsplan, det vill säga öka sin individuella förståelse för andra medmänniskor som sedan 

gynnar verksamhetens utveckling. Hade det funnits ett utbyte av erfarenheter och kompetenser 
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hade en integrationsprocess kunnat äga rum och både rektor och modersmålslärare kunde 

berikats och detta skulle i sin tur gynnat skolverksamheten och modersmålsundervisningen i sin 

helhet. Genom att analysera och utgå från Vygotskijs och Parzyks teorier, kan man i det tidigare 

stycket från intervjun med rektor Katrin, tolka det som att integrering och samspel är en utesluten 

arbetsmetod mellan rektor och modersmålslärare (Parzyk 1999: 57). 

 

Detta citatstycke visar även att det på denna skola kan vara svårt att uppnå en intersubjektivitet. 

För att uppnå en intersubjektivitet krävs det att skolans hela personalstyrka samarbetar med 

varandra och för en dialog, något som i dagsläget inte är aktuellt om vi utgår från rektorns 

uttalande (Ludvigsson 2009: 70-71). Hon säger klart och tydligt att samarbete inte finns mellan 

henne och modersmålslärarna, det är inte för att hon inte vill, utan för att verksamheten inte 

tillåter. Detta i sin tur kan leda till att rektor i fråga inte utvecklas på en individnivå som 

Ludvigsson kallar det, för att utvecklas själv måste man samspela med andra (Ludvigsson 2009: 

70-71). 

 

Under ett observationstillfälle fick jag uppenbarat för mig ett konkret exempel på att samspelet är 

en saknad faktor mellan skolan och modersmålsundervisningen. Lektionen lider mot sitt slut och 

in kommer en flicka i 13 års ålder, modersmålsläraren frågar varför hon kommer när lektionen 

precis ska sluta, flickan svarar att schemat har ändrats och hon alltid slutar vid den här tiden nu. 

Modersmålsläraren helt omedveten om schemaförändringen, ger flickan en läxa och avslutar 

sedan lektionen. Jag får berättat för mig att det oftast är eleverna som kommer med denna typ av 

information och oftast får hon reda på det samtidigt som ett missöde inträffar. Problematiken 

med schemaläggning och kommunikation som ett problem, understryks i Hyltenstams och 

Tuomelas lista för uppmärksammade problem kring modersmålsundervisningen (Hyltenstam & 

Tuomela (red) 1996: 95-96). 

 

Elevinformanterna fick även frågan om deras modersmål på något sätt fick användas inom något 

annat område på skolan, till exempel andra lektioner eller med kompisar. Som svar fick jag nej 

på båda frågorna av samtliga elever. Av deras frågande blickar att döma tolkades jag det som att 

de inte riktigt hade förstått frågan, därför valde jag att specificera frågan ytterligare och dra det 

hela ytterligare till sin spets genom att leda frågan mer specifikt. Frågan blev då istället om 

lärarna på något sätt tillgodoser de språkliga kunskaper eleverna besitter på sitt modersmål i 

något annat ämne. Som svar fick jag då: 
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Ja, vi lär oss geografi här, vi lär oss historia, det har vi nytta av i skolan 

 

Och en annan elev svarade: 

 

Jag får direkt på mitt så kallade CV ett extra språk, om jag har svenska, 

engelska, B-språk och sedan modersmål då får man ju fyra språk. Det är ju en 

positiv sak. Sedan kan man ju välja till så man blir mångspråkig direkt. 

 

Det tyder på att denna elev inte riktigt förstått min fråga så jag väljer att upprepa frågan men 

tydliggör frågan på det sättet att eleven förstår. Jag frågar specifikt efter om 

modersmålsundervisningen på något sätt kan och får användas i något annat skolämne? Jag får 

då ett nytt svar som lyder: 

 

Ja jag har ju nytta av det ibland när jag är ensam alltså självständigt arbete 

källor. Mitt sista stora arbete jag skrev tog jag nästan alla källor från 

modersmålet. Det blir som två flugor i en smäll man lär sig historia och 

modersmål. 

 

Här kan man tolka det som att eleven integrerar sitt modersmål i sin resterande skolgång på egen 

hand. Det tyder inte på att det finns en ömsesidig delaktighet som Ing-Marie Parzyk hävdar är ett 

kriterium för integrering (Parzyk 1999: 57). Genom att eleven får lov att använda sig av källor på 

modersmålet i sitt fördjupningsarbete i historia tyder det på att integrering av modersmålet 

accepteras från lärarens sida, frågan är bara hur medveten historieläraren egentligen är? Om man 

utbyter kompetenser och livserfarenheter bidrar det till en gynnande faktor för alla inblandade 

parter (Parzyk 1999: 57). Eleverna blir inte medvetet blir uppmanade att använda sitt modersmål 

i annan typ av undervisning på skolan och den gynnande effekten som Parzyk talar om uteblir.  

Elevinformanterna berör även detta ämne då de beskriver sin modersmålsundervisning som ett 

ämne som är ”bra att ha” då betygen skall sättas. Då jag ställde frågan om de får använda sina 

kunskaper i modersmålet inom den resterande skolgången fick jag som svar ett nej från alla 

eleverna.  

 

8.3 Arbetsmiljö- ett hinder eller en förutsättning för integrering 
Som resultat av mina fältstudier har jag under mina observationer i klassrummet där 

modersmålsundervisning ägde rum, fått erfara ett stort ekande rum med ett tiotal bord och 

kanske ett 20 tal stolar. På tavlan hängde en stor Whiteboard tavla och längst bak i klassrummet 
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fanns en stor världskarta uppsatt på väggen. De resterande väggarna var kala och ena sidan av 

rummet pryddes av höga fönster. Denna arbetsmiljö kan analyseras på många olika sätt men 

under intervjun med en av modersmålslärarna blev jag upplyst om hennes syn på just detta 

klassrum. 

 

De är luftiga och ljusa och jag känner absolut att jag får rätt lokaler för min 

undervisning. 

 

För många kanske just detta klassrum inte låter mycket för världen, men enligt Strandberg är det 

inte vad som finns i klassrummet som har störst betydelse. Nu är fallet så att eleverna inte heller 

hade särskilt stor tillgång till övrigt material heller, då det enda materialet som fanns tillhanda 

var den tygpåse läraren hade med sig. Strandbergs tolkning av Vygostkij, var att elever utvecklas 

bäst om de får fri tillgång till material, men i detta fall blir det svårt då det inte fanns så mycket 

material att tillgå. Då gruppen elever inte heller var speciellt homogen och undervisningen såg 

olika ut för varje individ blir det svårt för eleverna att integrera med varandra. Hade det varit en 

grupp som var mer homogen skulle det första kriteriet ur Strandbergs tolkning av Vygotskijs 

utvecklingsstadier kunna äga rum, den sociala interaktionen som sedan övergår till det 

individuella tänkandet skapar sedan i sin tur en lärandeutveckling för varje enskild elev 

(Strandberg 2007: 24-25,27). I denna icke homogena grupp kunde jag endast se eleverna arbeta 

individuellt en och en, det enda samspel som fanns var mellan lärare och elev. 

 

Den andra modersmålsläraren fick även hon frågan kring hennes åsikter kring just arbetsmiljön. 

Av tidigare samtal har det framkommit tydligt att hon är mycket missnöjd med hennes 

arbetsmiljö och under intervjun fick jag som svar: 

 

Jag får ta den som jag får liksom, nu är det så att när undervisningen blir efter 

halv tre så finns ganska många lokaler men annars så, ibland så har man bytt 

rum 8-9 gånger och det blir stressande och det är lite förödmjukande, inte 

pedagogiskt i alla fall, som här kan du inte sitta, då tar du eleverna och allt ditt 

pick och pack. I en skola sitter vi högst upp i något slags depå rum som på en 

gång när man kommer in och jag har små barn så ser man ett stort skelett. 

 

En situationsbeskrivning som denna kan direkt sättas i kontrast med Strandbergs teorier kring 

läranderummets påverkan på oss människor. Ett rum bär på många olika betydelser. Ett rum 

förmedlar olika känslor och förväntningar. Precis som Strandberg påpekar så påverkar rummet 
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eleverna i hög grad, detta både positivt och negativt (Strandberg 2007: 22). Utifrån detta 

citatstycke kan man tolka beskrivningen som ett tydligt exempel på negativ påverkan om man tar 

avstamp från Strandbergs teorier kring läranderummets betydelse och påverkan. Att läraren blir 

iväg skickad från klassrum till klassrum med sina elever beskriver modersmålsläraren som något 

förödmjukande och icke pedagogiskt, den negativa klang hon förmedlar tyder på att hennes 

undervisning har påverkats negativt till viss del på grund av klassrumssituationen. Den uttalade 

klassrumsfonden som talar till eleverna som Strandberg nämner (Strandberg 2009: 22), verkar i 

detta fall enligt denna modersmålslärare säger särskilt mycket positivt. 

Under intervjun med rektorn framkom även hennes tankar kring arbetsmiljöfrågor gällande 

modersmålsundervisningen. Hon talar endast om arbetsmiljön för modersmålslärarna, men 

nämner inget om elevernas arbetsmiljösituation:  

 

Modersmålslärarna har ju ganska otacksam arbetsmiljö, de åker ju runt och de 

har ju väldigt pressat och så är det ju restid och så kan de ju ha liksom 15 

skolor på en vecka. De har även väldigt otacksamma arbetstider för oftast 

ligger det ju efter skoltid. 

 

Ludvigsson belyser problematiken kring integrering i skolans verksamhet för 

modersmålsundervisningen. Arbetsvillkoren är en ledande faktor till att integrering får svårt att 

äga rum. Skillnader i lön, olika arbetstider och status är tre påverkande faktorer (Ludvigsson 

2009: 24). Detta framkommer tydligt under mina intervjuer med modersmålslärarna, då båda två 

klarlägger att arbetstiderna är ytterst obekväma. Den ena modersmålsläraren säger så här: 

 

Det mesta slutar när vi börjar och då av naturliga skäl så finns ju inte tid eller 

ork att börja prata, det blir ju så kompakta situationer 58 elever 15 skolor på en 

vecka det finns inte så mycket plats för snack. 

 

Medan den andra modersmålsläraren uttrycker sig på detta vis: 

 

Mitt arbete är rätt självständigt och jag kommer och går en timme i veckan på 

skolan så det kan bli svårt att knyta kontakter. 

 

Här har vi två konkreta exempel i praxis på det Ludvigsson säger, det man kan tolka utifrån detta 

är att det i detta fall mest handlar om arbetstider. Det tyder på att integrering mellan 
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modersmålslärare och andra lärare inte äger rum, skulle arbetsvillkoren vara annorlunda skulle 

det kunna tänkas finnas andra förutsättningar för att integrering skulle infinna sig på skolan. 

I citatstyckena ovan kan man se brister i intersubjektiviteten det vill säga att parterna inte 

samspelar med varandra. 

 

8.4 Identitet och språk 
Under elevintervjuerna talades det inte utstakat om begreppet identitet, men utifrån diverse svar 

jag fick kan man tolka svaren utifrån ett identitetsperspektiv. Det finns fler genrer som faller in 

under identitetsbegreppet. En av dessa är den språkliga identiteten. Kyaga och Borgström 

beskriver språkets betydelse för identiteten, de menar att man via språket bevarar sin identitet. 

Som tidigare nämnt beskriver Kyaga och Borgström att vi definierar och blir definierade med 

hjälp av vårt språk. Vidare sätter sedan Kyaga och Borgström in identitetsbegreppet i en större 

kontext, den globala kontexten. Författarna problematiserar identitetsbegreppet och spekulerar i 

att man kan äventyra identitetens plats hos varje person i och med globaliseringen. För att kunna 

känna sig trygg i sin identitet behöver varje människa ha en grundläggande trygghet, som en 

stabil plattform att ta avstamp från. Genom att globaliseringen ökat menar Kyaga och Borgström 

att detta kan rubbas (Kyaga & Borgström 2009: 56-57).  

Om vi då ser till vad en elev svarat under intervjuns gång: 

 

Ja alltså jag tycker väl det är roligt fast det känns liksom naturligt för mig, det 

är liksom inte så konstigt. 

 

Detta citat talar tydligt om för oss att denna elev ser sitt modersmål som en naturlig del av 

dennes liv. Modersmålet är en naturlig del, men vad som framkommer under intervjuns gång är 

det endast används på hemmaplan och under modersmålsundervisningen en timme i veckan. 

Eleven beskriver för mig att under den resterande delen av skoltiden, så använder eleven inte sitt 

modersmål. Den grundläggande tryggheten som Kyaga och Borgström diskuterar kan då sättas 

inom samma kontext som denna, samtidigt som den kan ifrågasättas då eleven har begränsad 

skoltid för att använda sitt modersmål. Kyaga och Borgström hävdar att språket är en byggsten 

för att bevara sin identitet. Det kan tänkas att denna elev och resterande elever som beskrivit 

samma situation enligt denna teori, inte kan bevara sin identitet fullt ut då modersmålets 

användning är begränsad under skolveckan. Om det nu är som Kyaga och Borgström påpekar att 

man blir definierad utifrån sitt språk, kan eleverna som läser modersmål en gång i veckan verka 

som att de blir fel definierade, då språket används bakom stängda dörrar en gång i veckan. 
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Fortsättningsvis under en annan elevintervju ställdes frågan var och hur länge eleven talat på sitt 

modersmål, frågan ställdes för att få en bild av vilken del modersmålet haft i barnets liv. Jag fick 

då ett intressant svar som jag tolkade som en slags försvarsmekanism: 

 

Ja då, vi snackade oftast modersmålet hemma, fast det är liksom, dem blir ju 

svenska också. 

 

I detta svar ser jag en elev som utger en oro för att man endast skall placera in föräldrarna och 

honom i ett fack. Han påpekar att dem trots allt är svenska, jag tolkar det som att han försvarar, 

nästan som om att det skulle vara fel att bara komma från ett annat land. Man kan tro att det för 

honom är mycket viktigt att bli benämnd som svensk också. Eleven och hans familj talar 

visserligen god svenska, som tidigare nämnt ut Kyaga och Borgströms bok så bevaras identiteten 

med hjälp av språk (Kyaga & Borgström 2009: 56-57). Här kan en tolkning göras att det svenska 

språket och att vara svensk är en lika stor del av hans identitet som sitt modersmål. Förmodligen 

kan han ha uppfattat att jag såg honom som något annat än svensk.  

Ett argument som stärker min tolkning är orden från Hyltenstam och Tuomelas bok. De skriver 

att man vanligtvis värderar majoritetsspråket högre en minoritetsspråket. Med det menas att barn 

vanligtvis anpassar sig efter en given norm, och det är vanligt att barn följer den normen 

(Hyltenstam & Tuomela(red) 1996: 39). I denna skola talar majoriteten svenska och det gör min 

elevinformant också, alltså normen påverkar eventuellt elevens tycke och tänk till sin och sin 

familjs språkliga identitet. Ser man mellan raderna kan man urskilja vissa känslor från citatet 

ovan. Kyaga och Borgström menar också att språket medför vissa känslomässiga situationer, att 

språket fungerar som en identitetsmarkör, språket visar att man tillhör en viss grupp (Kyaga & 

Borgström 2009: 32). Kopplingen mellan känslor och grupp tillhörighet visar sig tydligt i detta 

citat och elevens identitet sätts i spel då eleven bollar mellan modersmålet och svenska. 

 

Samma elev berättar sedan vidare för mig vad han tycker är viktigt och bra med att läsa sitt 

modersmål och jag får som svar: 

 

Ja det var ju roligare förr, det tycker jag, e men nu i nian är det lite annorlunda 

för då det räknas in i betygen man går ju lite också för att få betyg i det. 

 

Och en annan elev säger: 
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Ja jag tycker det för alltså, mamma har sagt typ att man får typ bättre betyg sen 

så då tycker jag att det är bra, det kan vara bra om man åker utomlands. 

 

Den tredje eleven uttrycker sig såhär: 

 

Ja kanske inte direkt nu men sen i mina slutbetyg kan det vara bra att få lite 

extrapoäng, fast annars blir det ju kanske inte så mycket att det hjälper. 

 

 

Dessa tre elevcitat visar tydligt att eleverna inte tänker på sitt modersmål mer än i ett gynnande 

syfte för betygen. De nämner inte det positiva med att kunna tala fler språk. De verkar dock anse 

att språket kan vara bra att ha vid möten med andra människor, de menar att språket kan vara bra 

att ha när man är utomlands. Lindström menar att språket är en upprätthållande faktor för att 

knyta an till olika sociala relationer, man ger och tar via språket tillsammans med andra 

medmänniskor (Lindström 2008:9). Dessa aspekter framkommer dock inte av eleverna och vi 

märker att fokus ligger på ett helt annat plan. Eleverna verkar fokusera på nuet istället för att se 

fördelarna med att kunna ett extra språk. 

 

8.5 Samarbetet-ett faktum eller bara en vision 
Under de genomförda intervjuerna med modersmålslärarna har det tydligt framgått att det inte 

existerar ett rådande samarbete mellan modersmålslärarna och de resterande lärarna på skolan. 

Ett samarbete känns långt ifrån verkligheten, men viljan att samarbeta finns. Såhär uttrycker sig 

en av modersmålslärarna då jag frågar om hon skulle vilja ha ett ökat samarbete med de andra 

ämneslärarna på skolan: 

 

Ja absolut, det är inget jag tar upp men frågar de mig är jag mer än gärna villig 

att delta, det skulle vara jättebra och kul.  Tyvärr tillåter inte organiseringen 

modersmål att integrera i skolan. 

 

Genom att utgå från Ludvigssons argument för en god utveckling inom en organisation, faller 

detta fall utanför Ludvigssons ramar. Ludvigsson beskriver vikten av ett gott samarbete, hon 

understryker hur viktigt det är att lärare samarbetar för att en verksamhet skall fungera och 

utvecklas. Den pågående dialogen är en ledande stjärna inom denna kontext (Ludvigsson 2009: 

19-22).  
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Precis som läraren här beskriver tillåter inte organisationen ett samarbete, det tyder på att ett 

optimalt samarbete som Ludvigsson beskriver blir svårt att uppnå då dialog och samarbete inte 

existerar på skolan inom modersmålsundervisningen kontra resterande undervisning. Fredriksson 

och Taube skriver i Liberg att man som lärare bör ge elever goda förutsättningar och fler 

möjligheter till att utvecklas på både sitt första- och andraspråk. Förstaspråket skall inte ersättas 

av andraspråket utan de bör arbeta parallellt (Bjar & Liberg (red) 2003: 166-167). Då 

modersmålsläraren och rektorn bekräftar samarbetets frånvaro motstrider deras arbetssätt Libergs 

resonemang. Enligt Fredriksson och Taube skulle skolans nutida arbetssätt kunna tolkas som en 

bromskloss i elevernas språkutveckling, då de understryker att lärare bör ställa sig positivt 

gentemot tvåspråkighet och vad det innebär (Bjar & Liberg (red) 2003: 166-167). Att säga en 

sak, är inte detsamma som att gå till handling. 

 

Den andra modersmålsläraren uttrycker sig på ett annat sätt då jag frågar om samarbetet: 

 

”Jag har försökt, men hittat ett kompakt oförstånd!” 

 

Här kan vi tolka det som att ett försök till samarbete har gjorts men inte blivit besvarat. Under 

intervjuns gång beskriver läraren vidare hur hon känner sig oförstådd, hon beskriver hur hennes 

kollegor och arbetsgivare inte förstår modersmålslärarnas arbete och arbetssituation, en slags 

frustration fyller rummet då modersmålsläraren fortsätter att prata om verksamheten och hur den 

fungerar. Genom att tolka hennes gester och lätt irriterade tonläge blir frustrationen ytterligare ett 

faktum. Situationen kan här sättas i kontrast till Strandbergs tolkning av Vygotskij där Vygotskij 

menar att språket spelar en stor roll i sociala samspel. Språkets användning inom sociala 

interaktioner öppnar därför möjligheter till ett tankeverktyg. En människas tankar skapas i en 

social kontext (Strandberg 2009: 47-48). Det är uppenbart att modersmålslärarna och dess 

undervisning inte samspelar med resterande lärare, detta kan genom att utgå från Strandbergs och 

Vygotskijs teori anses resultera i en hämmande effekt för modersmålslärarnas tankearbete då de 

mest arbetar i sin ensamhet. 

Några exempel på problematik kring modersmålsundervisning har diskuterats och Hyltenstam 

och Tuomela beskriver en av dem som ”Brister vid integration och samarbete med resterande 

skolundervisning” (Hyltenstam & Tuomela(red)1996: 95-96). Denna problematik 

dokumenterades 1996 som källan anger, men än idag 2011 tyder det på att samma problematik 

råder, utifrån dessa lärarintervjuer bekräftas samarbetets frånvaro. 
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8.6 Den plikttrogna skolan 
Är modersmålsundervisningen utav ett intresse eller är det bara ytterligare ett byråkratiskt beslut 

som skolan måste följa?  

Skolan har riktlinjer och lagar som den måste följa. Lgr11 och kursplaner är de ledande 

dokument som används av modersmålslärarna. Forskning har påvisat att det gynnar andraspråket 

att läsa och bli duktig på sitt första språk(Språkcentrum 2011). Utifrån intervjuerna har det 

framkommit att barnen tilldelas cirka 1-2 timmars modersmålsundervisning i veckan. Ser man 

till Hyltenstam och Tuomela exempel på problematiska exempel kring faktorer som påverkar 

modersmålsundervisningen är undervisningstimmarna just ett sådant exempel. 1-2 timmar per 

vecka anses vara för lite (Hyltenstam & Tuomela(red): 95-96). En av modersmålslärarna sätter 

sig i ett ifrågasättande tillstånd när det gäller undervisningstimmarna, hon anser att det inte 

räcker till för att uppfylla de kriterier och mål som står i läroplanen. Det blir en motsägelsefull 

diskurs som sätter teori mot praxis.  

 

8.7 Modersmålsundervisning - En gynnande faktor 
Diskursen kring modersmål resulterar för det mesta till positiva slutsatser, att det gynnar eleverna 

i deras totala skolsituation är ett resultat av Hyltenstam och Tuomela forskning (Hyltenstam & 

Tuomela (red) 1996: 99-100). Även Lgr11 stärker och framhäver modersmålets positiva effekter 

på elevers utveckling i skolan. Eleverna får mer än bara ett språk, man lär känna en kulturell 

tillhörighet, man får hjälp att finna sin identitet och ökar sin förståelse gentemot andra kulturer. 

Genom modersmålsundervisningen ges eleverna även chans till att urskilja språkliga 

grammatiska nyanser (Lgr11). Mina intervjuer relaterar mycket väl till dessa resultat då det 

framkommit att elevernas totala åsikter kring modersmålsundervisningen har en positiv 

framtoning. Det har även framkommit att de elever jag intervjuat är positivt inställda till hela sin 

skolsituation, precis som Hyltenstam och Tuomela antyder har det visat sig att barns som läser 

modersmål är mer positiva till skolan än andra (Hyltenstam & Tuomela (red) 1996: 99-10). I 

detta fall kan jag inte säkert utgå från att fallet är så, men det kan vara så att det är en bidragande 

faktor till informanternas positiva skolsyn och syn på modersmålsundervisningen. 

 

8.8 Omgivningen och förhållningssättet 

Omgivningen och vilken syn på modersmålsvisningen som råder spelar roll när man ser till hur 

bekväm eleven känner sig med sitt modersmål. Denna diskurs för Hyltenstam och Tuomela kring 

vissa aspekter som kan bromsa modersmålets inlärning (Hyltenstam & Tuomela (red)1996: 39). 
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Alltså modersmålsundervisningen, dels så står det ju i skollagen då att alla har 

rätt och att man också ska, att det skall vara ett aktivt språk, det är ju viktigt. 

 

Detta citat kommer från skolans rektor då jag frågade henne om skolan hade någon vision kring 

syftet med modersmålsundervisningen. Tolkningen kan vara att skolan tillämpar 

modersmålsundervisning endast på grund av att det står i skollagen. Enligt Liberg handlar 

förhållningssättet till modersmål om så mycket mer. Den huvudsakliga tyngdpunkten ligger i 

lärare och omgivnings förhållningssätt till andra språk och kulturer. Att visa respekt för en annan 

människa och dess kulturella och språkliga bakgrund är grundläggande för att ett bra 

förhållningssätt skall tillämpas (Bjar & Liberg (red) 2003:166–167). Konklusionen av detta 

skulle kunna vara att rektor inte besitter vetskapen kring hur viktigt det egentligen är med 

modersmålsundervisning, det kan även bero på som tidigare nämnt att rektor endast följer de 

riktlinjer hon blivit tilldelad att följa. 
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9. Slutsats  
 

Nedan kommer en sammanfattad slutsats där jag besvarar undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

 

Denna undersökning har behandlat modersmålsundervisningens position i skolan. Vi har kunnat 

följa ett spann av faktorer som eventuellt kan påverka modersmålsundervisningens situation och 

betydelse i skolan. Då syftet var att undersöka på vilket sätt modersmålsundervisningen 

integrerar i en grundskolas verksamhet och av vilken betydelse detta har för eleverna som läser 

modersmålsundervisning. Jag vill understryka att resultatet som framkommit berör endast en 

specifik skola. 

 

Jag har med denna undersökning uppfyllt mitt syfte och fått en ökad förståelse för 

modersmålsundervisningens kontext i skolan. Det har framkommit att 

modersmålsundervisningen inte integrerar med den resterande skolan, det vill säga rektor, lärare 

och modersmålslärare inte har något samarbete med varandra. Jag har förstått att detta till stor 

del beror på modersmålslärarnas arbetssituation men det har även framkommit aspekter kring en 

visst oförståelse från ledningens sida detta enligt modersmålslärarna. Det har även framkommit 

att viljan till ett ökat samarbete finns från modersmålslärarnas sida, det blir dock svårt då 

organiseringen inte tillåter samarbete, detta beroende på modersmålslärarnas arbetssituation. 

 

Jag har förstått att modersmålsundervisningen inte får särskilt mycket plats i skolan och 

modersmålslärarna räknas inte med på konferenser eller andra sammanträden på skolan. Detta 

med anledningen av modersmålslärarnas arbetssituation då de sällan vistas på samma skola en 

längre tid. 

 

Eleverna anser och uppfattar modersmålsundervisningen som något bra, mestadels verkar de 

mena att modersmålet gynnar deras betyg, men de har visat sig att de även ställer sig mycket 

positivt till att kunna fler språk. De anser inte att de får använda sig av 

modersmålsundervisningen i den resterande skolundervisningen utan de använder sitt modersmål 

för det mesta på hemmafronten. För eleverna verkar detta inte ha någon påtaglig betydelse utan 

de accepterar situationen för vad den är. 
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10. Slutdiskussion 

Följande avsnitt kommer att behandla en diskussion kring undersökningens resultat och analys. 

Egna reflektioner och tankar kommer att förekomma. 

Resultatet av denna undersökning har som tidigare nämnt tydligt påvisat en stor brist i 

samarbetet mellan skola respektive modersmålsundervisning, varför detta är ett fortsatt problem 

kan man fråga sig? Det talas mycket om hur viktigt det är med tvåspråkighet och till och med 

läroplanen förespråkar modersmålets plats i elevernas skolgång. Vad är då egentligen problemet? 

Rektorn talar mycket om att beställa elevplatser och om ekonomiska aspekter, det kan nästan 

verka som att det är en börda för skolan istället för en tillgång. Att möta modersmålslärare som 

visar tecken på en missnöjd arbetssituation får mig att se tillbaka på Hyltenstam och Tuomelas 

verk från 1996. Där styltas problemen med modersmålsundervisningen upp och min 

undersökning har påvisat att samma problem kvarstår än idag 2011. Arbetssituationen är 

densamma, modersmålslärarna kan ha så mycket som 15 skolor och 56 elever på en vecka, är 

detta rimligt? 

Om det nu är som Kyaga och Borgström säger att språket och identiteten har en stark 

sammankoppling varför då inte satsa mer på elevers modersmål? De elever med svenska som 

modersmål får ju dagligen arbeta med sitt modersmål som i sin tur hjälper dem att skapa sig en 

kulturell identitet, men vad händer med eleverna som har ett annat modersmål än svenska? De 

eleverna får som det ser ut 60 minuter en gång i veckan för att skapa sig en kulturell identitet i 

skolan, detta kanske är att dra det hela till sin spets, men faktum är att verkligheten på denna 

skola visar detta. Genom ökad influens av modersmålsundervisning i skolans verksamhet skulle 

eleverna som läser modersmål samt resterande elever gynnas av varandras erfarenheter och 

kunskaper. 

 
DN artikeln i uppsatsens inledning fångade min uppmärksamhet just för att diskursen kring 

modersmålsundervisningen togs upp på ett högre plan. Regeringen blev kritiserad för att öka 

modersmålsundervisningen, men varför? Kanske är det detta som är felet? Grundat på teorierna i 

undersökningen påvisar att modersmålsundervisningen är en positiv tillgång i skolan. Varför 

stoppa detta? Ebba Witt-Brattström kan tolkas som gammalmodig, hon menar att ökad 

modersmålsundervisning skapar en ”vi” och ”dem” känsla, men är det verkligen så? Det skulle 

tvärt emot kunna skapa en större acceptans för andra modersmål än svenska, genom att öka 
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modersmålsundervisningen så skulle det understryka vikten av att låta 

modersmålsundervisningen ta mer plats i skolan.  

Dagens samhälle är mångkulturellt och läroplan samt skollag menar att alla elever skall få 

utvecklas individuellt. Ett ökat samarbete mellan modersmålsundervisning och resterande 

skolverksamhet hade kanske genererat i att elever och lärare fått mer kunskap och ökad 

förståelse för andra kulturer. Begreppet ämnesintegrering kanske borde tillämpas även när det 

gäller modersmålsundervisningen också, varför inte läsa historia på Franska? 

Det skulle kunna vara en ambitiös vision, men som en av modersmålslärarna uttryckte sig så 

tillåter inte organiseringen samarbete. Problematiken ligger alltså högre upp i hierarkin än vad 

rektor och lärare kan uppnå och påverka.  I fokus på agendan skulle kunna vara att se över 

modersmålslärarnas situation och arbetsvillkor och kanske kommer svenska skolan och 

modersmålslärarna kunna se en förändring kring vad det gäller modersmålsundervisning!? 

11. Vidare forskning 
 

Då denna undersökning behandlat modersmålsundervisningen och hur den integrerar i 

skolans verksamhet kan vidare forskning vara att mer djupgående undersöka 

modersmålslärarnas arbetssituation, detta för att det framkommit som en ledande faktor till 

att modersmålsundervisningen inte integrerar i resterande skolverksamhet. Vidare skulle en 

undersökning då kunna vara att göra en jämförande studie kring vad modersmålslärare 

säger om sin arbetssituation samt vad högre instanser anser om modersmålsundervisningen 

plats i våra svenska skolor idag. 
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12.  Epilog 

Klockan har nu blivit 17.00 jag hjälper till att ställa upp de sista två trästolarna på borden. 

Lampan släcks och jag går ut ur det tomma mörka klassrummet med modersmålsläraren. Hon 

har en bunt papper i handen. Vi går igenom den långa korridoren och inte en enda person syns 

till. Tystnaden är påtaglig och endast klackarna från hennes stövlar hörs slå emot det gråa 

stengolvet.  

Vi går in till ett litet rum, det finns ingen där. Hennes pappersbunt lämnar hon på den tomma 

katedern vars enda prydnad är en liten bordslampa. Jag får veta att det är närvarolistan hon 

lämnat in. Alla har gått hem och det verkar som att vi är de sista människorna kvar på skolan. 

Ensamheten är total, modersmålsläraren hade idag ingen möjlighet att tala med vederbörande 

då klockan blivit mycket.  

Vi går ut mot stora entrén och möter en av hennes elever, han ler och säger glatt: ”Tack för 

idag”. Lärarens förut så trötta uttryck förändrades kvickt och lös upp av glädje. Jag förstod att 

hon på något sätt måste älska sitt arbete trots alla motgångar. Tillsammans går vi ut ur den 

tomma skolan och tar farväl av varandra. 
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14. Bilagor 

Här nedan följer ett antal bilagor som har varit ett verktyg för mig under undersökningens 

gång. Alla bilagor har jag själv formulerat och skrivit ner. 

 

14.1 Intervjuförfrågan till föräldrar                                    
 
Hej Föräldrar! 

 

Jag heter Valeria Orlacchio och är en lärarstudent från Södertörns Högskola. Jag går nu min 

sjunde och sista termin på den interkulturella lärarutbildningen.  

Just nu skriver jag mitt examensarbete som syftar till att undersöka modersmålsundervisningens 

integrering i skolan samt vad elever tycker om modersmålsundervisningen. 

Jag kommer att utföra observationer under ett antal gånger i ert/era barns klassrum under 

modersmålsundervisningen samt utföra ett antal elevintervjuer. Allt jag observerar och intervjuar 

är endast till för min studie och kommer att användas som material till min undersökning. Jag 

kommer att avidentifiera både elever, lärare och skola så att allt är konfidentiellt.  

Självklart är elevintervjuerna frivilliga så eleverna får självklart välja om de vill delta.  

För att få möjlighet att intervjua eleverna krävs dock ett tillstånd från er föräldrar att godkänna 

att jag sitter och pratar lite med era barn i form av en intervju. 

 

Jag skulle vara tacksam för underskrift så snart som möjligt senast onsdagen den 19/10 då jag 

inte har så många veckor på mig att skriva. 

Har ni några frågor är ni mer än välkomna att kontakta mig utan problem! 

 

Tack på förhand och med vänlig hälsning! 

Valeria Orlacchio 

e-mail: valeri01.orlacchio@student.sh.se 

 

 

 

Målsmans underskrift                                          Elevens underskrift 

 

-----------------------------                                      ------------------------------- 

mailto:valeri01.orlacchio@student.sh.se
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14.2 Intervjuguide till elever 
 
 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vill du berätta för mig vad du tycker om med din skola?  

- Varför? 

4. Vilket är ditt favoritämne i skolan? 

- Kan du beskriva varför? 

5. Vilket är ditt/dina modersmål? 

6. Hur länge har du läst på ditt modersmål? 

7. Kan du beskriva vad du tycker om din modersmålsundervisning?  

- Varför? 

8. Vill du beskriva vad du tycker om lektionsupplägget? Det vill säga hur lektionerna 

ser ut? 

9. På vilket sätt kan ditt modersmål vara bra för resten av din skolgång? (Det vill säga 

dina andra skolämnen och kompisar? 

10. Får du använda det du lär dig här i någon annan undervisning i skolan? (om ja, 

var? om nej, vart annars använder du ditt hemspråk?) 

- Om ja, var? 

- Om nej, vart annars använder du ditt modersmål? 

11. Kan du förklara vad du tycker om tiderna du har din modersmålsundervisning på? 

12. Tycker du att det är viktigt med modersmålsundervisning? 

- Varför? 

13. Har du många kompisar som pratar samma modersmål som du? 

14. Tycker du att det är roligt kunna tala fler språk?  

- Varför? 
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14.3 Intervjuguide till rektor 
 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat som rektor här på skolan? 

4. Hur många modersmål har ni på skolan som erbjuder modersmålsundervisning? 

5. Hur ser ditt arbete ut med modersmålslärarna? 

6. Har skolan någon vision kring arbetet med modersmålsundervisningen? 

7. Vilka mål och riktlinjer följer modersmålslärarna, såsom styrdokument och 

kursplaner? 

8. Måste skolan erbjuda modersmålsundervisning? 

9. Träffar du som rektor modersmålslärarna ofta? 

10. Kan du beskriva på vilket sätt modersmålsundervisningen integreras i 

skolverksamheten? 

11. Är modersmålslärarna med på konferenser, lärarmöten och studiedagar? 

12. Tillhör modersmålslärarna något arbetslag? 

- om nej, varför?  

13. Följs modersmålsundervisningen upp? 

- Av vem? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

14. Vill du berätta vad du tycker är viktigt med modersmålsundervisning och varför? 

15. Har du själv läst något modersmål när du gick i skolan? 
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14.4 Intervjuguide till modersmålslärare 
 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilket är ditt/dina modersmål? 

4. Hur länge har du varit modersmålslärare? 

5. Finns det någon speciell utbildning för att bli modersmålslärare? 

6. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

7. Arbetar du endast här eller undervisar du någon annanstans? 

- Om ja, vad undervisar du mer? 

8. Vilka åldrar har eleverna du undervisar? 

9. När du planerar en lektion vad brukar du tänka på? 

10. Vilka styrdokument följer du? 

11. Följer rektor/ skola upp din undervisning? 

12. Samarbetar du med andra lärare i skolan? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? Skulle du vilja ha ett ökat samarbete? 

13. Tillhör du något arbetslag? 

14. Hur insatt är du i elevernas resterande skolgång? 

15. Vad tycker du om dina undervisningslokaler? 

- Känner du att du får rätt lokaler för din undervisning? 

16. Var ifrån får du tag i läromedel och material till din undervisning? 

17. Vad är det roligaste med att vara modersmålslärare? 
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14.5 Observationsguide  
 

 Miljö, lokaler, utseende 

 Lektionsupplägg, innehåll 

 Antal elever 

 Stämning 

 Interaktion mellan elever och lärare 

 Interaktion mellan elever och elever 

 Innehåll i undervisningen 

 Material 

 Ålder på elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


