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This research is about different perspectives, offered by three mother tongue teachers, one principal and 

also featuring a representative from Skolverket, on the subject: teacher legitimation for mother tongue 

teachers, mother tongue teachers opportunity for competence education and the future of mother tongue 

education in Sweden.  

 

The theoretical framework is mother tongue language, globalization, the post-colonial theory, power and 

social inequality. A qualitative approach was used including five interviews taken place in Stockholm, 

the results does not however represent the whole country nor the community of Stockholm itself.  

 

The result shows that mother tongue teachers thinks the teacher legitimation does not mean anything 

regarding their already low-status. Even principal and representative from Skolverket express their 

concern towards the 'non-demand' for mother tongue teachers to get their legitimation and they feel 

there is a lack of ambition from decisonmakers to include the mother tongue teachers.  

 

As per today there is no higher education for mother tongue teachers leading towards an exam. Mother 

tongue teachers are worried about their future although principal and representant takes a bright outlook.  

 

Keywords: Mother tongue teachers, Teacher legitimation, Competence education, Mother tongue 

education  

 

Nyckelord: Modersmålslärare, Lärarlegitimation, Kompetensutbildning, Modersmålsundervisning  

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och bakgrund ......................................................................................................................................... 5 

1.1 Disposition ....................................................................................................................................................... 6 

1.2 Assimileringsperioden och hemspråksreformen .............................................................................................. 6 

1.3 Hemspråkslärarlinjen ....................................................................................................................................... 7 

1.4 Lärarlegitimationen ......................................................................................................................................... 8 

1.5 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................................ 9 

2. Vad reglerar modersmålsundervisningen? .......................................................................................................... 10 

3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp ................................................................................................ 11 

3.1 Modersmål ..................................................................................................................................................... 11 

3.2 Globalisering ................................................................................................................................................. 12 

3.3 Den postkoloniala teorin ................................................................................................................................ 12 

3.4 Makt och social ojämlikhet ............................................................................................................................ 13 

4. Tidigare forskning ............................................................................................................................................... 16 

5. Metod och genomförande .................................................................................................................................... 18 

5.1 Metod ............................................................................................................................................................. 18 

5.2 Validitet ......................................................................................................................................................... 19 

5.3 Reliabilitet ..................................................................................................................................................... 19 

5.4 Genomförande ............................................................................................................................................... 20 

5.4.1 Urval ....................................................................................................................................................... 20 

5.4.2 Intervjuer ................................................................................................................................................ 21 

5.4.3 Bortfall .................................................................................................................................................... 21 

5.4.4 Etiska överväganden ............................................................................................................................... 21 

6. Analys och resultat .............................................................................................................................................. 22 

6.1 Tema: Status .................................................................................................................................................. 22 

6.2 Tema: Utbildningsmöjligheter ....................................................................................................................... 25 

6.3 Tema: Avsaknad från beslutsfattare .............................................................................................................. 27 

6.4 Tema: Individens eget ansvar ........................................................................................................................ 28 

6.5 Tema: Nedskärningar .................................................................................................................................... 29 

6.6 Tema: Att gå med vinst ................................................................................................................................. 30 

6.7 Tema: Globalisering ...................................................................................................................................... 31 

7. Slutsatser.............................................................................................................................................................. 33 

7.1 Syn på lärarlegitimation ................................................................................................................................. 33 

7.2 Syn på kompetensutbildning ......................................................................................................................... 33 

7.3 Syn på framtiden för modersmålsundervisning ............................................................................................. 33 

 



4 

 

8. Diskussion ........................................................................................................................................................... 34 

8.1 Över och underordning .................................................................................................................................. 34 

8.2 Upp till den egna individen att utbilda sig ..................................................................................................... 35 

8.3 Modersmålsundervisning - existensen viktigare än kvalitén? ....................................................................... 36 

8.4 Vidare forskning ............................................................................................................................................ 37 

9. Käll och litteraturförteckning .............................................................................................................................. 38 

9.1 Litteratur ........................................................................................................................................................ 38 

9.2 Elektroniska källor ......................................................................................................................................... 38 

9.3 Otryckta källor ............................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



5 

 

1. Inledning och bakgrund 

 

Utbildningsministern Jan Björklund har drivit fram beslutet om att införa lärarlegitimation för 

förskollärare och lärare. Regeringen lade fram en proposition och den 2 mars 2011 beslutade regeringen 

att införa legitimation för förskollärare och lärare. Från och med den 1 juli 2012 införs 

lärarlegitimationskravet. Det finns dock undantag för vissa lärarkategorier, som modersmålslärare. 

Modersmålslärare kategoriseras inte in i lärarkategorin som behöver lärarlegitimation för att kunna 

undervisa elever (www.regeringen.se). 

 

I nuläget får modersmålslärare utan lärarlegitimation undervisa samt få tillsvidareanställning i skolor. På 

lärarförbundets hemsida står det att skälet till att modersmålslärare inte behöver legitimation sägs vara 

av rekryteringskrav. Lärarförbundet skriver att de kommer att arbeta för att alla lärargrupper ska 

omfattas av lärarlegitimationen (www.lararforbundet.se). 

 

I Lärarnas tidning den 23 september 2011 tas temat legitimation upp. I tidningen intervjuas lärare som 

känner sig osäkra inför framtiden med legitimationskrav. I debatten kring lärarlegitimation ställs ofta 

frågan hur det kommer att bli i framtiden för lärare som inte tillhör lärarkategorin med legitimationskrav 

(Lärarens tidning, 110923). 

 

Även ordförande i modersmålslärarförbundet Srikumar Hariharan känner en oro för framtiden. 

Hariharan påstår att många modersmålslärare är högskoleutbildade och vill göra en karriär inom 

läraryrket men berövas möjligheten. Han menar att modersmålslärarna diskrimineras och särbehandlas 

genom att de utesluts från lärarlegitimationen. Hariharan konstaterar att det är eleverna i slutändan som 

får betala det högsta priset för att de mister den demokratiska rätten till att utveckla sitt modersmål och 

sina kulturkunskaper (Svd 101130). 

 

I skolförordningen (2011) står det beskrivet att flerspråkiga elever i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan har rätt till språkundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. 

Vidare står det att rektorn ansvarar för att erbjuda undervisning på elevens modersmål i minst sju år eller 

längre under skoltiden (skolförordningen 2011:185).  

 

Trots att skolförordningen lyfter fram att modersmålsundervisningen är lika viktig som andra skolämnen 

i skolan är den allmänna uppfattningen att modersmålsundervisningen i Sverige inte har en hög status. 

http://www.regeringen.se/
http://www.lararforbundet.se/


6 

 

Utifrån regeringens införande om lärarlegitimation undrar jag hur tre modersmålslärare, en rektor och en 

representant från Skolverket i Stockholms län ser på införandet av lärarlegitimation, modersmålslärares 

möjlighet till kompetensutbildning samt framtiden för modersmålsundervisning i Sverige.  

 

1.1 Disposition  

Inledningsvis kommer jag att redogöra en kort återblick på modersmålsundervisningen införande i 

Sverige samt en förklaring av lärarlegitimationen, därefter presenteras syftet och frågeställningarna. 

Vidare redovisas styrdokument, en sammanfattning av teori och centrala begrepp samt tidigare 

forskning. Sedan redovisas metod och genomförande samt analys och resultat. Slutligen redovisas 

slutsatser, en diskussion kring slutsatserna samt förslag på vidare forskning.  

1.2 Assimilationsperioden och hemspråksreformen  

Hur kommer det sig att modersmålsundervisning infördes i Sverige? Docent Leonore Negrin Arnberg 

beskriver att det var under 1960-talet i Sverige som det dök upp frågor beträffande invandrarbarns 

språkinlärning av det svenska språket. Hon menar att en assimilation av invandrarbarn växte fram under 

60- talet fram till mitten av 1970-talet i Sverige. Assimileringen innebar en försvenskningspolitik där 

invandrarbarn skulle lära sig det svenska språket, den svenska kulturen och de svenska värderingarna 

genom lek med svenska barn (Arnberg i, Hyltenstam.1996:188). 

Vidare menar Arnberg att invandrarbarnens svenska språk inte förbättrades trots assimileringen, vilket 

resulterade till utredningar av Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet. Hon menar att 

Utbildningsdepartementets utredning år 1975 medförde till ett förslag om en hemspråksreform vilket 

antogs av regeringen år 1976 (Arnberg i, Hyltenstam.1996:189).                                                                                                               

Professorerna Ulf Fredriksson och Per Wahlström beskriver att förslaget om hemspråksreformen drevs 

fram i Sverige år 1977 och erbjöds till elever som talade ett annat språk än svenska hemma. 

Hemspråksundervisningen i Sverige påbörjades för att hjälpa elever att bli tvåspråkiga och målet för 

hemspråksundervisningen var att eleven skulle bli tvåspråkig och att identiteten hos eleven skulle 

stärkas. Vidare menar de att hemspråksundervisningen även skulle bidra till att eleven utvecklade en 

dubbel kulturtillhörighet (Fredriksson och Wahlström 1997:186).  

Skolans kommunalisering medförde förändringar i fördelningen av de ekonomiska resurserna samt 

förändringar i styrdokumenten gällande hemspråksundervisningen enligt Arnberg. Hon menar att de 
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ekonomiska resurserna reglerades år 1991, då kommunerna fick ett statsbidrag för antalet barn i behov 

av stöd i hemspråksundervisning. Vidare menar Arnberg att kommunerna nu blev skyldiga att erbjuda 

elever stöd i modersmål, under förutsättning att eleverna var minst fem stycken i gruppen (Arnberg i, 

Hyltenstam.1996:189). 

Professorerna Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela pekar ut problem inom hemspråksundervisningen 

under 1990-talet. De menar att ett problem är att en stor andel hemspråkslärare är outbildade med 

bristande kompetents, både inom tvåspråkighet samt inom den svenska kulturen som hemspråkets 

kultur. Vidare menar de att ett annat problem är modersmålslärarnas omöjliga arbetssituation och att 

statusen av hemspråksundervisningen inte är hög, både media, skolor eller samhället har en negativ 

attityd gentemot hemspråksundervisningen (Hyltenstam och Tuomela.1996:97). 

Ombudsman på lärarinternationalen Ulf Fredriksson och läraren Pär Wahlström beskriver att negativa 

attityder och kritik riktades även mot namnet hemspråksundervisning. År 1997 föreslog regeringen att 

benämningen hemspråksundervisning skulle bytas ut mot modersmålsundervisning. De beskriver att 

förslaget berodde på att hemspråksundervisning lät missvisande eftersom det inte alltid är ett språk som 

enbart talas hemma (Fredriksson och Wahlström 1997:189).  

I examenarbetet använder jag mig av benämningarna modersmålsundervisning och modersmålslärare.  

1.3 Hemspråkslärarlinjen 

Har det funnits en lärarutbildning för lärare som ger stöd i modersmål? Hyltenstam och Tuomela menar 

att införandet av hemspråksreformen förde med sig att en hemspråkslärarlinje upprättades. De menar att 

lärare utbildades mellan åren 1977 och 1987 på hemspråkslinjen som organiserades på ett tjugotal olika 

språk (Hyltenstam och Tuomela.1996:51). 

För att komma in på hemspråkslärarlinjen krävdes behörighet till allmänna högskolestudier och ett 

godkänt språkprov i det svenska språket samt i ett hemspråk enligt Hyltenstam och Tuomela. De 

beskriver att hemspråkslinjens längd var två år och gav 80 högskolepoäng och sammanlagt var det drygt 

1301 hemspråkslärare som utbildades och av dessa var det 851 hemspråkslärare som utbildades i 

Stockholm. Enligt Hyltenstam och Tuomela lades hemspråkslärarlinjen ner år 1987 och antalet 

obehöriga lärare har ökat sedan dess (Hyltenstam och Tuomela.1996:51).  

Idag (2011) finns det ingen specifik lärarutbildning för modersmålslärare i Sverige.  
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1.4 Lärarlegitimationen 

Vad innebär införandet av lärarlegitimationen? På regeringens lärarportal står det att lärarlegitimationen 

införs från och med 1 juli 2012 och innebär att enbart förskollärare och lärare med legitimation får 

anställas, få tillsvidareanställning och sätta betyg på elever i skolor i Sverige. För att ansöka om 

legitimation behöver läraren gå en introduktionsperiod med en legitimerad mentor som stöd under ett 

läsår under heltid (www.sweden.gov.se).  

Skolverket utför legitimationen för förskollärare och lärare. På Skolverkets hemsida står det att motivet 

bakom legitimationen är att kvalitetssäkra verksamheten, öka professionaliteten, bidra till 

måluppfyllelsen för eleven samt öka yrkets status för att fler ska utbilda sig till lärare. Vidare står det att 

det finns två typer av legitimation, förskollärarlegitimation samt lärarlegitimation (www.skolverket.se).  

Vad händer med lärare som har en examen från utlandet? På Skolverkets hemsida står det att 

förskollärare och lärare som har en examen från utlandet behöver i samband med ansökningen om 

legitimation, skicka in intyg om deras språkkunskaper i det svenska språket samt ett behörighetsbevis 

från Högskoleverket (www.skolverket.se).   

I lärarens tidning temabaserade nummer om lärarlegitimation (111007) uttalar utbildningsministern Jan 

Björklund sig om lärarlegitimationen. Jan Björklund menar att syftet med införandet av legitimationen 

inte är att obehöriga lärare ska få sparken, utan snarare att de ska få fortbildning. Vidare menar 

Björklund att det är upp till rektorn och huvudmännen att erbjuda fortbildning för lärarna (Lärarens 

tidning nr 15/11).  

På regeringens lärarportal står det att regeringen satsar 4,3 miljarder på fortbildning för förskollärare och 

lärare (www.sweden.gov.se). På Skolverkets hemsida står det dock att fortbildningen enbart erbjuds till 

lärare med lärarexamen som behöver fortbildning för att fördjupa sina ämneskunskaper, inte lärare utan 

examensbevis (www.skolverket.se).  

På Skolverkets hemsida står det vidare att i kategorin lärare som får tillgång till lärarlegitimation ingår 

inte lärare i ämnet modersmål, yrkeslärare, lärare i fristående kurser samt Waldorflärare 

(www.skolverket.se).  

I detta examenarbete har jag valt att begränsa mig genom att fokusera på kategorin modersmålslärare 

som undantas legitimationskravet.  

http://www.sweden.gov.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.sweden.gov.se/
http://www.skolverket.se/
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur fem aktörer på olika nivåer inom skolväsendet ser på 

lärarlegitimation för modersmålslärare, möjligheten till kompetensutbildning för modersmålslärare samt 

framtiden för modersmålsundervisning i Sverige. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

 Vilken syn har tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket på 

lärarlegitimation för modersmålslärare? 

 

 Hur uppfattar tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket 

modersmålslärares möjlighet till kompetensutbildning? 

 

 Hur ser tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket på framtiden för 

modersmålsundervisning i Sverige?  
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2. Vad reglerar modersmålsundervisningen?  

 

I detta avsnitt redovisas vilka nivåer som skolan styrs av samt styrdokument som 

modersmålsundervisningen regleras av. Styrdokumenten är följande: skollagen, förordningen samt 

kursplanen i modersmål.  

Vilka nivåer styr skolan? Juristerna Viola Boström och Kjell Lundmark menar att målen som skolan ska 

följa regleras på nationell nivå, lokal nivå och genom den enskilda skolan. Boström och Lundmark 

menar att på nationell nivå fastställer riksdagen skollagen, läroplanen, kursplanen samt timplanen. 

Vidare menar de att skolan styrs på den nationella nivån genom regeringens beslut om förordningar samt 

Skolverkets utredningar som kan leda till lagstiftning (Boström och Lundmark.2009:23).  

 

Vad säger skollagen om modersmålsundervisning? I Skollagen står det att modersmål är ett eget ämne 

och att modersmålsundervisning ska erbjudas till elever som har grundläggande kunskaper i 

modersmålet. Vidare i skollagen står det att modersmålet även ska vara det umgängesspråk som eleven 

talar hemma, detta gäller dock inte nationella minoriteter. Vidare står det att det är regeringen eller 

myndigheter som regeringen ger uppdrag till, får bestämma regler kring modersmålsundervisningen 

(Skollag 2010:800).  

 

I skolförordningen för flerspråkiga elever i grundskolan står det att är rektor som avgör om en elev 

tillåts modersmålsundervisning och huvudman är ansvarig för att adopterade barn får 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen kan anordnas som elevens val, skolans val, 

språkval eller utanför skolans undervisning.  Vidare står det att eleven har rätt till sju års 

modersmålsundervisning utanför den ordinarie skoltiden samt studiehandledning på modersmålet om 

eleven har det behovet (Skolförordning 2011:185).  

 

Vad säger läroplanen? I läroplanens kursplan för modersmålsundervisning i grundskolan står det att 

syftet med undervisningen i modersmål är att eleven ska förbättra sina läs och skrivfärdigheter samt 

kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Vidare står det att eleven ska utveckla sin kulturella identitet 

och kunna reflektera över modersmålets traditioner, kultur och samhällsfrågor jämförelsevis med 

svenska förhållanden (Lgr11 2011: 87).  

 

I examensarbetet utgår jag ifrån nämnda styrdokument som en bakgrund till analysen och diskussionen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

Detta avsnitt syftar till att redogöra och förklara teorier samt definiera centrala begrepp.  Inom den här 

teoretiska angivna ramen tolkar jag mitt insamlade material.  De teoretiska utgångspunkterna är 

modersmål, globalisering, den postkoloniala teorin och makt och social ojämlikhet.  

3.1 Modersmål 

Låt oss börja med en definition av modersmål. Professor Tove Skutnabb-Kangas definierar modersmål 

genom att utgå ifrån fyra kriterier som ursprung, behärskning, funktion och attityd. Det första kriteriet är 

ursprungskriteriet. Hon menar att ursprungskriteriet innebär att modersmålet är det språk man har lärt 

sig först. Det andra kriteriet kallar hon för kompetenskriteriet som innebär att modersmålet är det språk 

som man behärskar bäst. Det tredje kriteriet kallar hon för funktionskriteriet. Hon menar att 

modersmålet är det språk som man använder mest. Det fjärde och det sista kriteriet kallas för 

attitydkriteriet, som menas med att modersmålet är det språk som en individ identifierar sig med 

(Skutnabb-Kangas.1981: 23).  

Varför bör elever ha undervisning i modersmål? Wahlström och Fredrikson menar att det finns tre skäl 

till att värna om undervisning i elevens modersmål. Det första skälet är att eleven lättare lär sig sitt 

andraspråk om förstaspråket är fullt utvecklat. Det andra skälet är att modersmål är viktigt för elevens 

identitetsutveckling och kunskapsutveckling. Vidare menar de att det tredje skälet är att kunskaper i 

modersmålet är en tillgång för samhället och för den enskilda individen (Wahlström och 

Fredriksson.1997:167).  

Trots att det finns skäl för modersmålsundervisning finns det argument som har framhållits mot 

modersmålsundervisning. Enligt Wahlström och Fredrikson är ett argument mot 

modersmålsundervisning att det finns en svårighet att erbjuda alla språkgrupper undervisning på 

modersmålet eftersom det är svårt att organisera modersmålsundervisningen för de minsta 

språkgrupperna. Ett annat argument mot modersmålsundervisning är att det finns en svårighet att avgöra 

vilket språk som är barnets modersmål om barnet är född och uppvuxna i värdlandet med 

majoritetsspråket omkring sig (Wahlström och Fredriksson.1997:170).  

Att det är svårt att erbjuda alla grupper språkundervisning, menar Lahdenperä beror på att det är svårt att 

hitta modersmålslärare i alla språkgrupper. Därför menar Lahdenperä att modersmålslärarnas kompetens 
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inte utnyttjas i skolorna och att skolan kastar bort en viktig resurs. Hon menar att modersmålslärare 

borde ingå i varje arbetslag som andra lärare för att skapa en tillhörighet (Lahdenperä.2004:63).  

Detta examensarbete utgår inte ifrån ett didaktiskt lärande perspektiv. Jag ansluter mig till Skutnabb 

Kangas definition av modersmål som ett centralt begrepp. Vidare delar jag Fredriksson och Wahlströms 

synsätt på för och nackdelar med modersmålsundervisning, då både begreppet modersmål och 

modersmålsundervisning återkommer i examensarbetet.  

3.2 Globalisering  

Debatten kring modersmålsundervisningens existens kan kopplas till det Fredriksson och Wahlström 

skriver om att skolan är en mötesplats för det som händer i samhället. De menar att skolan har som 

uppgift att skapa ett tillåtande klimat i en globaliserad värld.  Vidare beskriver de att nya 

kommunikationsmedel underlättar för människor att flytta till andra länder. Fredriksson och Wahlström 

konstaterar att globaliseringens utveckling bidrar till möten mellan människor från olika kulturer vilket 

skapar sociala relationer och möten mellan människor (Fredriksson och Wahlström.1997:29).  

Relationer mellan människor över världen skapar sociala relationer vilket bidrar till synsättet och 

uppfattningen om att hela världen hänger ihop enligt Professor i sociologi Göran Ahrne. Ahrne 

definierar globalisering som relationer mellan människor som sträcker sig över hela världen vilket ger 

förutsättningar för att samhällen utvecklas (Ahrne.2007:72).  

I detta examenarbete utgår jag ifrån att modersmålslärarnas undervisning är nödvändig ur ett globalt 

perspektiv, för att människor ska kunna använda sina språkkunskaper och kunna kommunicera och 

förflytta sig runt om i världen för att skapa sociala relationer och se världen som en helhet.   

3.3 Den postkoloniala teorin  

 

Ahrne menar att teorier om ojämlikhet ur ett globalt perspektiv kan kallas för postkoloniala 

teorier(Ahrne.2007:73). Forskare Ulla Eriksson-Zetterqvist och Professor Alexander Styhre menar att 

den postkoloniala teorin utgår från 1400-talet, då koloniseringar av världen pågick genom 

upptäcktsresor över världen. Vidare menar de att utgångspunkten för den postkoloniala teorin är att den 

västerländska kulturen står i fokus och tenderar till att underordna andra kulturer politiskt, ekonomiskt, 

vilket påverkar sociala strukturer i samhället (Eriksson-Zetterqvist och Styrhe.2007:80).  
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Eriksson-Zetterqvist och Styrhe menar att det postkoloniala tänkandet kan kopplas till dagens samhälle 

där det finns organisationer som inte anställer människor av utländsk härkomst.  Vidare menar de att det 

har att göra med att det postkoloniala tänkandet i social och kulturell kontext där mötet och 

interaktionen mellan av olika kulturer, skapar motsättningar där den avvikande ses som den ”den andre” 

(Eriksson-Zetterqvist och Styrhe.2007:76).  

 

En av postkoloniala teorins teoretiker, den franske psykiatrikern Frantz Fanon menar att det ”koloniala 

subjektet” tillskrivs som den andre, vilket skapar en känsla av undergivenhet och hopplöshet. Vidare 

menar Fanon att den koloniserade människan upplever ett utanförskap och känsla av att bli berövad sin 

kultur och identitet (Fanon i, Eriksson-Zetterqvist och Styrhe.2007:77).  

 

Föreställningen om den andre menar Fredriksson och Wahlström bygger på sociala relationer på 

föreställningar om vi och de andra och rädslan för att möta det främmande. De menar att alla människor 

har föreställningar och att det är ett sätt för människan att sortera och kategorisera intryck. Däremot 

påpekar de att det finns en risk för att döma ut en människa i förhand, om föreställningarna inte stämmer 

Vidare menar de att föreställningar bygger på tidigare erfarenheter eller fördomar om andra människors 

egenskaper (Fredriksson och Wahlström.1997:42.44). 

 

Jag ansluter mig till Fanons perspektiv och i detta examensarbete används det postkoloniala teorin för 

att beskriva perspektivet på ”vi mot de andra”, som kan skapas mellan lärare som får lärarlegitimation 

och lärare som undantas legitimationskravet.  

 

3.4 Makt och social ojämlikhet  

 

Ahrne menar att det är svårt att se ett samhälle utan att förstå vilka strukturer och relationer som styr 

människorna i ett samhälle. Detta har att göra med att makten oftast är osynlig vilket gör att samhällets 

strukturer är svåra att se. Han menar att makt är en av de viktigaste redskapen för att förstå sociala 

relationer och hur det påverkar samhället (Ahrne.2007:12).  

 

Ahrne vidgar och skiljer på två olika typer av makt, relationell makt och diskursiv makt.  

Relationell makt handlar om olika aktörers agerande mot varandra, grundaren till detta synsätt är Max 

Webber enligt Ahrne. Detta synsätt innebär att en aktör kan ha makten över en annan aktör som 

påverkar den andre aktören till att bli beroende. Han menar att ett exempel på det är att en individ kan 
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bli beroende av vilka resurser en organisation ger, vilket skapar ett beroende relation som leder till 

maktutövning (Ahrne.2007:13). 

 

Ahrne menar att diskursiv makt handlar om språket, normer och värderingar som skapas i samhället och 

som påverkar den relationella makten. Han menar att det inte ska tolkas som en makt utan mer som en 

kunskap, kultur eller ideologi som står för det outtalade som att en individ säger något som andra vill 

höra. Han konstaterar att den diskursiva makten hindrar människor att se utanför den relationella makten 

och människor blir begränsade av förväntningar och normer som bidrar till att den relationella makten 

inte ifrågasätts (Ahrne.2007:15).  

 

Jag ser likheter mellan det Ahrne (2007) skriver om relationell makt och det Boreús skriver om ”makt 

över”. Boréus menar att det kan urskiljas två perspektiv på makt, så som makt över och makt att. Vidare 

menar hon att ”makt över” perspektivet ofta handlar om en aktörs eller en grupps makt över något eller 

någon annan (Boréus i, Beckman och Mörkenstam.2009:116).  

 

Här kan det som nordamerikanska statsvetaren Iris Marion Young kallar för kulturell dominans tillägas, 

som innebär att den dominerande gruppen har makt över en annan grupp. Detta menar hon är ett uttryck 

för mekanismer inom makt, då den dominerande gruppen ser sig själva som normen har makt att 

påverkar minoriteten i den riktning som passar den dominerande gruppen (Young i, Beckman och 

Mörkenstam.2009:118).  

Tillskillnad från makt över menar Boréus att ”makt att” perspektivet kan studeras genom att man utgår 

ifrån människors möjligheter till att påverka sin makt. En teori som utgår ifrån ”makt att” perspektivet är 

poststrukturalismen, som utgår ifrån aktiviteter som skapar förutsättningar att använda makt (Boréus i, 

Beckman och Mörkenstam.2009:124).  

Likt det poststrukturalistiska synsättet menar den franske filosofen Michel Foucault att makt ska ses som 

en aktivitet som ingen äger och som är föränderligt, människor som hamnar i överläge kan hamna i 

underläge och tvärtom. Vidare menar Foucault att makt och kunskap hör samman och är beroende av 

varandra eftersom makt ger kunskap och kunskap påverkar makten. Han ger ett exempel från psykiatrin, 

där disciplinering och kunskapen kategoriserar in patienter i olika psykiatriska sjukdomar, vilket ger 

förutsättningar för makten att särskilja den friska från den sinnessjuke patienten ifrån varandra (Foucault 

i, Beckman och Mörkenstam.2009:124-126).  
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Skillnader i att kunna påverka och förändra sin situation är ett uttryck för social ojämlikhet. Ahrne tar 

upp ett exempel om att skillnader mellan invandrare och infödda människor bidrar till teorier samt olika 

synsätt om hur minoriteter ska komma in i samhället. Han menar att ur ett maktperspektiv är invandrare 

accepterade i ett samhälle om det finns tomma platser att fylla, det vill säga arbeten som ingen infödd i 

samhället vill ha. Ahrne menar att människor som har lägre prioriterade yrken får en lägre position i den 

hierarkiska ordningen i samhället (Ahrne.2007:68–70).  

Utifrån ovanstående teorier om makt, utgår jag ifrån den relationella makten som makt över och den 

diskursiva makten som en kunskap som ger makten att påverka sin situation, i likhet med Foucault teori, 

om att makt inte är statiskt och kan omsättas från makt över till makt att.  

Detta examensarbete är inte skriven ur ett politiskt perspektiv. I examenarbetet används teorier på makt 

för att belysa hur maktrelationer påverkar social ojämlikhet. Det perspektiv jag utgår ifrån i 

examenarbetet, är hur fenomenet lärarlegitimation påverkar sociala relationer och strukturer ur ett 

maktperspektiv.  
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4. Tidigare forskning 

 

Det har inte förekommit särskilt mycket tidigare forskning på området lärarlegitimation och 

kompetensutbildning för modersmålslärare. Av detta skäl är mitt syfte med examensarbetet att 

undersöka hur fem aktörer på olika nivåer inom skolväsendet ser på lärarlegitimation för 

modersmålslärare, möjligheten till kompetensutbildning för modersmålslärare samt framtiden för 

modersmålsundervisning. 

 

För att vidga mitt perspektiv kommer jag under tidigare forskning ta upp Hyltenstam och Tuomelas 

identifierade problem med modersmålsundervisning, som är ett uppdrag av Skolverket år 1996. Vidare 

tas ett examensarbete upp som handlar om hur rektorer ser på modersmålsundervisning samt 

organisationen kring rekryteringen av modersmålslärare. Slutligen redogörs ett uppdrag som Skolverket 

fick av regeringen år 2002. 

 

Hyltenstam och Tuomela fick i uppdrag av Skolverket år 1996 att granska modersmålsundervisningen i 

Sverige. De kommer fram till en rad identifierade problem. Hyltenstam och Tuomela menar att 

samhället alltid haft en låg prioritering på modersmålsundervisning. Vidare menar de att undervisningen 

existens i samhället har varit viktigare än undervisningens innehåll och kvalité för elever som får stöd i 

modersmål (Hyltenstam och Tuomela.1996:95).  

 

Att modersmålsundervisningens existens har varit viktigare än kvalitén beror enligt Hyltenstam och 

Tuomela på att modersmålsundervisningen ett slagfält för politiska ideologiska strukturer i samhället. 

De menar att modersmålsundervisningen påverkas av människors attityder och inställning till invandrare 

och invandring i ett kulturellt och etniskt avseende.  De beskriver också att modersmålsundervisningen 

inte bara är en ekonomisk fråga eller kunskapsbaserad fråga, utan snarare en fråga som är formad av 

ideologiska uppfattningar om modersmål (Hyltenstam och Tuomela.1996:13).   

Att modersmålsundervisningen är formad av ideologiska uppfattningar, präglar de ekonomiska 

fördelningarna enligt Hyltenstam och Tuomela. De menar att kostanden för modersmålsundervisning 

alltid diskuterats i samhället, media och inom politiken som ett skäl till besparingar och nedskärningar. 

Vidare beskriver de att kostnaderna för språkundervisning i främmande språk som engelska, franska och 

tyska inte diskuteras, eftersom undervisningen riktar sig majoriteten. Detta menar de beror på att 
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språkundervisning som är riktad till majoriteten ifrågasätts inte, medan språkundervisningen för 

minoriteter och lågstatus grupper i samhället ifrågasätts (Hyltenstam och Tuomela.1996:13).   

I ett examensarbete vid lärarutbildningen på Malmö högskola, undersöker lärarstudenterna Jenny 

Ericsson och Beatrice Karlsson hur samordnanderektorer ser på modersmålsundervisning i fyra olika 

kommuner. Ericsson och Karlsson fann i sin studie att rektorernas största problematik ligger i att hitta 

lämpliga behöriga modersmålslärare samt att modersmålsundervisningen status behöver höjas (Ericsson 

och Karlsson.2010:49).  

 

Vidare konstaterar Ericsson och Karlsson att det behövs göras fler utvärderingar av 

modersmålsundervisningens verksamhet för att kvalitetssäkra undervisningen. De föreslår även att 

modersmålslärare ska räknas in i legitimationskravet och att det behövs skapas fler 

utbildningsmöjligheter för modersmålslärare (Ericsson och Karlsson.2010:49) 

 

När det kommer till utvärderingar av modersmålsundervisningen i Sverige fick Skolverket ett uppdrag 

av regeringen år 2002. Utvecklingsuppdraget fick titeln fler språk – fler möjligheter och gick ut på att 

undersöka modersmålsundervisningen och behovet av modersmålsstöd i Sverige (Skolverket.2002:7).  

 

Skolverket fann i sin rapport att det behövs förändringar inom bemötandet av flerspråkiga elever och att 

det behövs förstärkningar i stödet av modersmålsundervisning. När det kommer till 

kompetensutbildning för modersmålslärare föreslår Skolverket att det behövs ökade insatser samt en 

högre prioritet för att kunna hantera den ökade omfattningen och behovet av stöd i modersmål 

(Skolverket.2002:82).   

 

Rapporten visar även att modersmålslärarnas utbildningsnivå i Sverige är varierande. Utredningen visar 

att år 2000 fanns 2300 verksamma lärare som ger modersmålsstöd och av dessa så var 300 utbildade på 

hemspråkslärarlinjen. Vidare redovisas att drygt 600 modersmålslärare hade annan pedagogisk 

utbildning och över 1100 lärare saknade pedagogik utbildning (Skolverket.2002:61).  

 

I examensarbetet utgår jag ifrån Hyltenstam och Tuomela (1996), Ericsson och Karlssons (2010) 

examensarbete och Skolverkets utredning (2002) som ett diskussionsunderlag till mina resultat.   
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5. Metod och genomförande 

Detta avsnitt syftar på att redovisa vilka metoder jag har valt för att samla in material som ligger till 

grund för resultatdelen. Vidare redovisas vilka metoder jag valt att utgå ifrån i analysen och tolkningen 

av materialet. 

 

5.1 Metod 

Det finns olika metoder att samla in material. Lektor Ann Kristin Larsen menar att valet av metod har en 

betydelse för datainsamlingen och forskningsresultatet. Därför menar Larsen att forskaren ska använda 

metoden som ett redskap för att hämta in, organisera och tolka sin datainsamling (Larsen 2009:21).   

 

För att kunna hämta in, organisera och tolka sin data insamling behöver forskaren välja en metod. 

Larsen skiljer mellan två vanliga huvudtyper av metoder som kallas för kvantitativ och kvalitativ metod. 

Hon menar att kvantitativ datainsamling kallas även för hårda data och samlas in genom exempelvis 

enkäter till en större mängd informanter, vilket ger mätbar data som kan redovisas genom statistiska 

analyser (Larsen 2009:22). 

 

Tillskillnad från kvantitativ metod menar Larsen att kvalitativ metod kallas för mjuka data. Enligt 

Larsen innebär kvalitativ datainsamling att forskaren intervjuar eller observerar sina informanter ansikte 

mot ansikte. Larsen påstår att en fördel med kvalitativa metoder är att forskaren kan gå in på djupet och 

lättare få en helhetsbild av ett fenomen (Larsen 2009:22). 

 

I likhet med Larsen tar Professor Birgitta Kullberg upp att kvalitativ metod används när forskaren vill gå 

in på djupet genom att ställa fördjupande följdfrågor till informanterna. Enligt Kullberg bygger en 

kvalitativ undersökningsmetod på en induktiv undersökning. Kullberg menar att induktiv undersökning 

innebär att forskaren följer upptäcktens väg och väljer därför en kvalitativ metod som observationer och 

intervjuer. Kullberg menar att intervjuer är ett vanligt redskap inom den kvalitativa vetenskapliga 

forskningstraditionen (Kullberg 2004:54). 

 

I min studie har jag valt en kvalitativ undersökningsmetod och intervjuer som redskap för att samla in 

data. Det finns olika former av intervjuer, jag har valt att samla in material genom formella intervjuer. 

Kullberg påstår att formella intervjuer är intervjuer som är bestämda i förväg som genomförs genom att 

spelas in på ljudband för att forskaren ska kunna transkriberas ner intervjun till text. Hon menar att en 

svårighet med formella intervjuer är att intervjufrågor kan vara vinklade och kan styra 

intervjupersonernas svar (Kullberg 2004:120). 
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Intervjupersonernas svar kan systematiseras och ordnas på olika sätt. Larsen tar upp att det finns olika 

metoder att utgå ifrån i analysen av det insamlade materialet. Larsen menar att innehållsmässig 

ideanalys används mest och går ut på att materialet kodas och kategoriseras i teman eller kategorier 

(Larsen.2009:101). Jag har valt att utgå ifrån en innehållsmässig ideanalys då jag har kodat av 

intervjusvaren och placerat dessa i tre olika teman i resultat och analys delen. 

 

Det insamlade empiriska materialet ifrån intervjuerna kan analyseras på flera olika sätt. Enligt Professor 

Monica Dalen har alla sätt gemensamt att det handlar om hur man tolkar det empiriska materialet. 

Tolkningen menar Dalen bygger på att människan skapar och ger mening åt sin verklighet. Hon tar upp 

hermeneutiken som står för läran om tolkning. Enligt Dalen går det inte att bortse, från tid, rum och 

plats för att kunna tolka ett fenomen inom hermeneutiken (Dalen.2007:14). 

 

 I examensarbetet utgår jag ifrån en hermeneutiska synsättet. Jag tolkar intervjusvaren utifrån hur 

modersmålslärare, rektorn samt representanten från Skolverket uppfattar och tolkar ett fenomen. Det går 

till genom att jag gör en tolkning av intervjupersonernas tolkning och kopplar sorteringen av material till 

den angivna teorin som en ram för förståelsen. 

 

5.2 Validitet 

Det finns många fördelar med kvalitativ undersökningsmetod. Enligt Dalen är en fördel inom kvalitativa 

undersökningar att det är lättare för forskaren att fastställa en god validitet. Dalen menar att validitet 

handlar om att samla in relevant data för undersökningens frågeställningar. Dalen beskriver att genom 

kvalitativa intervjuer kan informanterna förklara ett fenomen på flera olika sätt och ta upp saker som de 

finner viktiga (Dalen.2007:119). 

 

Validiteten i min undersökning är god eftersom jag har intervjuat tre modersmålslärare, en rektor samt 

en representant från Skolverket för att få in flera dimensioner på synen kring lärarlegitimation, 

kompetensutbildning och framtiden för modersmålsundervisning. Något som kan ha sänkt validiteten i 

examensarbetet är min egen roll och närvaro under intervjuerna, som kan ha påverkat informanterna 

under intervjuerna.   

 

5.3 Reliabilitet 

Det kan finnas flera nackdelar med kvalitativa intervjuer. Enligt Larsen är en nackdel som inte bara 

gäller kvalitativa intervjuer, är att informanterna inte alltid talar sanning i intervjuerna, vilket ger lägre 

reliabilitet. Enligt Larsen betyder reliabilitet tillförlitlighet samt pålitlighet. Hon beskriver att en god 
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reliabilitet innebär att forskaren behandlar informationen på ett trovärdigt sätt och att andra forskare 

kommer fram till samma resultat utifrån samma tillvägagångssätt (Larsen.2009:27).  

 

Examensarbetet skulle kunnat få en högre reliabilitet genom att fler intervjuer skulle göras över hela 

Sverige. Detta examensarbete visar vad tre modersmålslärare, en rektor samt en representant från 

Skolverket i Stockholm har för syn på lärarlegitimation, kompetensutbildning och framtiden för 

modersmålsundervisning. Resultatet representerar inte hela Stockholm eller Sverige och det säger inget 

om vad resultatet skulle blivit i andra län i Sverige. 

 

Reliabiliteten och relevansen i examenarbetet skulle kunnat vara högre om tidigare forskning används 

från andra länder. En del av referenserna är över tio år sedan skrivna, vilket sänker examensarbetets 

relevans. Anledningen till att jag valt dessa referenser är för att jag har valt att gå till den primära källan.  

 

5.4 Genomförande 

Nedan beskrivs hur genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har gått till. 

 

5.4.1 Urval 

Enligt Kullberg handlar urval i allmänhet om att forskaren väljer vilka personer som ska vara med i 

undersökningen. Hon hävdar att forskaren gör urval genom hela processen, vem forskaren ska intervjua, 

vilken plats intervjun ska hållas på samt vilka frågor som ska ställas (Kullberg 2004:139). 

 

Urvalet av enheter kan ske på olika sätt i kvalitativa undersökningar. Enligt Larsen kan forskaren göra 

ett så kallat godtyckligt urval som ofta används i kvalitativa undersökningar. Larsen menar att 

godtyckligt urval innebär att forskaren gör ett strategiskt urval genom att välja ut informanter som är 

mest lämpade att delta och belysa frågeställningarna (Larsen.2009:77). 

 

Jag har i min undersökning valt en strategisk metod genom att jag valt informanter som jag ansåg vara 

mest lämpade att besvara på mina frågeställningar. Valet av Stockholms län berodde på ett 

bekvämlighetsurval eftersom jag själv bor i samma län. Jag tog kontakt med modersmålslärare genom 

att söka på skolor som tillhör Stockholms län. Genom skolornas hemsidor fick jag tag på epost adresser 

och kontaktade sju modersmålslärare samt en rektor för modersmålsenheten. Skolverkets representants 

epost adress fick jag tag på genom Skolverkets hemsida tema modersmål. 
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5.4.2 Intervjuer 

Enligt Dalen kan forskaren genomföra kvalitativa intervjuer mer eller mindre strukturerat. Dalen menar 

att vid ostrukturerade intervjuer används en intervjuguide och vid strukturerade intervjuer används ett 

frågeformulär. En strukturerad intervju med frågeformulär utgör ett underlag som berör undersöknings 

tema (Dalen.2007:30). Jag valde att genomföra intervjuerna med intervjuformulär med 

färdigformulerade frågor. Detta för att reducerar informationsmängden och för att lättare att hantera 

materialet från intervjuerna. 

 

Intervjuerna med modersmålslärare och rektorn genomfördes i avskilda rum på olika skolor i 

Stockholms län. Intervjun med Skolverkets representant utfördes i Skolverkets lokaler i Stockholm. Alla 

intervjuerna varade mellan 40-50 minuter och genomfördes inom en månads tid under år 2011. Jag 

spelade in alla intervjuerna med diktafon och direkt efter intervjuns slut så transkriberades inspelningen 

ner till textform.  

 

5.4.3 Bortfall 

Jag skickade informationsbrev till sju modersmålslärare, en rektor för modersmålsenheten samt en 

representant från Skolverket. När det gäller intervjuerna finns det bortfall. Två modersmålslärare 

tackade nej till att bli intervjuade och beskrev att det berodde på tidsbrist och de övriga två 

modersmålslärarna återkom aldrig med svar. Tre modersmålslärare, en rektor och en representant från 

Skolverket tackade ja till att delta i undersökningen. 

 

5.4.4 Etiska överväganden 

Av sekretesskäl och för att skydda intervjupersonernas identitet har jag valt att inte presentera 

informanternas ålder, kön eller riktiga namn. Vidare har jag valt att inte presentera vilket språk 

modersmålslärarna undervisar i, då det är oväsentligt för examensarbetets syfte. Jag har i resultatdelen 

valt att namnge modersmålslärarna för A, B, C för att lättare sortera modersmålslärarnas intervjusvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

6. Analys och resultat 

I detta avsnitt redovisas empirin från de fem intervjuerna med tre modersmålslärare, en rektor samt en 

representant från Skolverket. Analysen utgår ifrån att jag har systematiserat och försökt att tolka och 

förstå mitt material genom att belysa materialet med följande teoretiska perspektiv: modersmål, 

globalisering, den postkoloniala teorin, makt och social ojämlikhet.  

För att finna mönster i mitt insamlade material har jag tematiserat resultatet i en innehållsmässiganalys. 

Dessa teman är: status, utbildningsmöjligheter, avsaknad från beslutsfattare, individens eget ansvar, 

nedskärningar, att gå med vinst samt globalisering.  

Mitt analysredskap är mina frågeställningar, vilka är följande:  

 Vilken syn har tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket på 

lärarlegitimation för modersmålslärare?  

 Hur uppfattar tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket 

modersmålslärares möjlighet till kompetensutbildning?  

 Hur ser tre modersmålslärare, en rektor och en representant från Skolverket framtiden för 

modersmålsundervisning i Sverige?  

 

6.1 Tema: Status  

 

Som tidigare nämnts undantas modersmålslärarna legitimationskravet vilket sägs enligt lärarförbundet 

(2011) bero på rekryteringskrav. Samtliga tre modersmålslärare är överens om att 

modersmålsundervisningens låga status präglar beslutet om att modersmålslärare undantas 

lärarlegitimation. Modersmålslärare A, B och C upplever dock att legitimationskravet inte har någon 

betydelse för modersmålslärare.  

 

Så här uttrycker sig modersmålslärare A om lärarlegitimation för modersmålslärare: 

 

Egentligen har jag inget idé om vad legitimation ska innebära för modersmålslärare. 

Vad spelar det för roll att ha ett papper till för ett yrke och ett ämne som skolan struntar 

i…Svenska lärare som inte berättar att barnen ska på bio, natur, teater så 

modersmålslärare har inga elever när de kommer. (Modersmålslärare A) 
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Modersmålslärares A resonemang om att legitimation för modersmålslärare inte skulle få någon 

betydelse, kan tolkas ur ett postkolonialt perspektiv. Som Fanon belyser, kan en underordnad roll i 

samhället bidrar till en känsla av hopplöshet och uppgivenhet, vilket skapar ett vi mot de andra 

tänkande. Han menar att det koloniala subjektet ser sig själv som underlägsen majoriteten (Fanon i, 

Eriksson-Zetterqvist och Styre 2007:77).  

 

I linje med Fanons (2007) postkoloniala perspektiv, kan det tolkas som att negativa attityder och rädslan 

för att möta det främmande bidrar till att lärare sluter sig som i kolonier. Vidare kan det tolkas som att 

modersmålslärare A ser sig själv som det koloniala subjektet, underlägsen ”svenska lärare” och därför 

skulle en lärarlegitimation inte få någon betydelse då modersmålslärare inte tillhör den dominerande 

gruppen lärare.   

 

Modersmålslärare B påpekar att lärarlegitimation inte skulle få någon betydelse för modersmålslärarnas 

profession, då den låga statusen även innefattar modersmålslärarna. Modersmålslärare B lyfter fram ett 

exempel för att belysa deras låga status: 

 

Det har hänt faktiskt att det bjudits på tårta i personalrummet…då så skulle jag ta en bit 

tårta men en lärare kom fram till mig och sa…tårta är bara för lärare… 

(Modersmålslärare B) 

 

 

Modersmålslärare B upplevelse kan kopplas till det som Fredriksson och Wahlström skriver, att sociala 

relationer bygger på föreställningar om vi och de andra och rädslan för att möta det främmande.  

De beskriver att alla människor har föreställningar och att det är ett sätt för människan att sortera och 

kategorisera intryck. Däremot påpekar de att det finns en risk för att döma ut en människa i förhand, om 

föreställningarna inte stämmer (Fredriksson och Wahlström.1997:43). Här kan även det som Ahrne 

kallar diskursiv makt tilläggas, outtalad maktutövning genom språk och kunskap (Ahrne.2007:15). 

 

I likhet med det Fredriksson och Wahlström (1997) skriver, kan det tolkas som att läraren kan bära på 

föreställningar eller fördomar mot modersmålslärare B som bygger på tidigare erfarenheter, vilket kan 

påverka uppfattningen om vem som accepteras som lärare. Vidare kan Ahrnes (2007) teori om diskursiv 

makt tolkas i likhet med läraren som visar sin makt gentemot modersmålslärare B, genom att använda 

språket som ett uttryck för att markera vilka som accepteras som lärare och får tårta i personalrummet. 

 



24 

 

Även rektor som arbetar för modersmålsenheten uttrycker att statusen för ämnet modersmål behöver 

höjas bland elever, föräldrar och övrig skolpersonal i skolor. Vidare upplever rektor att beslutet om att 

modersmålslärare undantas legitimationskravet är en viss markering mot att modersmål inte är ett lika 

viktigt ämne som alla andra ämnen i skolan.  

 

Så här uttrycker rektor om lärarlegitimation för modersmålslärare:  

 

...och det blir ju en markering mot det hållet att det här ämnet kanske ändå inte är 

samma alla andra, det är liksom...det är en viss obalans kan jag tycka… och det 

avspeglar sig då i folks tänkande och tyckande om vår verksamhet och vi vill ju försöka 

höja intresset...vad ska man säga statusen för vårt ämne så att säga… 

(Rektor)  

 

Det rektor uttrycker kan kopplas i linje med den tidigare forskning som Hyltenstam och Tuomela gjort i 

uppdrag för Skolverket 1996. De fann flera identifierade problem i deras studie, som att 

modersmålsundervisning alltid haft en låg status. Vidare menar de att det beror på att 

modersmålsundervisningen existens har varit viktigare än kvalitén och att modersmålsundervisning är 

en ställföreträdande markör när det kommer till diskussioner om mångfald (Hyltenstam och 

Tuomela.1996:97).  

Däremot påpekar Wahlström och Fredrikson att det finns en svårighet att erbjuda alla språkgrupper 

undervisning och kompetens som krävs för att upprätthålla kvalitén (Wahlström och 

Fredriksson.1997:170). 

I likhet med rektorns upplevelse kan det tolkas utifrån Hyltenstam och Tuomelas (1996) tidigare 

forskning, att modersmål är en ställföreträdande markör och att modersmålslärare som undantas 

legitimationskravet visar mot en markering emot ämnet modersmål när det inte är lämpligt att vara emot 

mångfald i samhället. Utifrån det Wahlström och Fredrikson (1997) skriver, kan tolkas som att 

legitimationskrav för modersmålslärare skulle kunna vara ett sätt för att upprätthålla en jämnare nivå på 

undervisningen för alla språkgrupper.   

Representanten från Skolverket nämner ingenting om modersmålsundervisningens låga status eller att 

statusen för undervisningen borde höjas. Att representanten inte nämner något om 

modersmålsundervisningens låga status kan kopplas i linje med det Ahrne skriver om att social 

ojämlikhet är ett uttryck för en skillnad i makt samt villkor i samhället (Ahrne.2007:68).  
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Det kan tolkas i linje med det Ahrne (2007) skriver, att representanten sitter i en maktposition och lever 

under andra villkor i samhället. Därför berörs inte representanten av modersmålslärarnas låga status, 

vilket skulle kunna vara orsaken till att representanten inte uppfattar att låg status skulle kunna prägla 

beslutet om att modersmålslärare undantas legitimationskravet.  

 

6.2 Tema: Utbildningsmöjligheter    

 

 

I samtliga intervjuer återkom resonemang om att modersmålslärare ofta har en akademisk utbildning 

men inte en lärarutbildning. Modersmålslärarna A, B och C uttrycker att de alla tre har en akademisk 

utbildning men dessvärre ingen lärarutbildning.  

 

Så här uttrycker sig modersmålslärare C om lärarlegitimation: 

 

men jag kan gissa att en hel del är inte lärarutbildade...precis som jag när jag började 

som biolog tillexempel....dom har ett bra yrke dom flesta men det inte 

läraryrket...kanske dom är matematiker, biologer eller kemister. 

(Modersmålslärare C)  

 

Det modersmålslärarna C uttrycker kan kopplas i linje med det som Lahdenperä menar om att 

modersmålslärarnas kompetens inte utnyttjas i skolorna och att skolan kastar bort en viktig resurs. Hon 

menar att modersmålslärare borde ingå i varje arbetslag som andra lärare för att skapa en tillhörighet 

(Lahdenperä.2004:63). Modersmålslärares C resonemang kan tolkas i likhet till det Lahdenperä (2004) 

skriver, att skolorna borde ta till vara på modersmålslärarnas utbildning och kompetens och se det som 

en resurs i skolan.  

 

Även rektor tar upp att det är ett problem att det inte finns en utbildning för modersmålslärare som leder 

till behörighet och de krav som ställs för att få lärarlegitimation. Vidare menar rektor att 

modersmålslärare som är obehöriga kan ha en lärarutbildning från sitt hemland eller ännu inte fått svar 

från högskoleverket angående deras behörighet.  

 

Så här uttrycker rektor sig om lärarlegitimation: 

 

...men det behöver inte betyda att de är tagna från gatan... problemet är också att idag 

finns det ingen utbildning där man kan skicka lärarna, gör det här så får du 
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behörighet...det finns inte i Sverige idag, som du vet...Det trodde jag man skulle komma 

med i den nya skollagen men det gjorde man inte... (Rektor) 

 

Här ser jag likheter med rektors resonemang och Hyltenstam och Tuomela tidigare forskning, där de 

konstaterar att sedan hemspråkslinjen lades ner har antalet obehöriga lärare ökat. De menar att ett 

problem med att många modersmålslärare är obehöriga är att det inte finns en utbildning för 

modersmålslärare (Hyltenstam och Tuomela.1996). Enligt rektors och Hyltenstam och Tuomelas 

resonemang, kan det tolkas som att antalet obehöriga modersmålslärare skulle kunna minska om det 

fanns en modersmålslärarlinje som leder till examen för modersmålslärare.  

 

Representanten beskriver att Skolverket har fått uppdraget i arbetet med lärarlegitimation och uppskattar 

delar som försöker förtydliga läraryrkets kvalitéer för huvudmännen och vikten av att ha utbildad 

personal. Däremot menar representanten att ett problem är att det inte finns en modersmålsutbildning för 

modersmålslärare som leder till examen för modersmålslärare.  

Så här uttrycker sig representanten från Skolverket om lärarlegitimationen:  

Sen hamnar man i en situation med modersmålslärarna att man har ingen 

modersmålslärarutbildning, alltså någon särskild inriktning på lärarutbildningarna idag 

för det. Då menar man att…skulle vi ha samma krav för modersmålslärare och 

yrkeslärare, då skulle vi slå undan benen för sextio till sjuttio procent av dom lärarna 

(Representant från Skolverket) 

 

Representantens resonemang går i linje med Skolverkets utredning som visar att antalet obehöriga 

modersmålslärare har ökat sedan hemspråkslärarlinjen lades ner. Rapporten visar även att 

modersmålslärarnas utbildningsnivå i Sverige är varierande och att år 2000 fanns 2300 verksamma 

lärare som ger modersmålsstöd och av dessa så var 300 utbildade på hemspråkslärarlinjen. Vidare 

redovisas att drygt 600 modersmålslärare hade annan pedagogisk utbildning och över 1100 lärare 

saknade pedagogik utbildning (Skolverket 2002:61)  

 

Som Hyltenstam och Tuomela (1996) skriver, har modersmålsundervisningens existens i samhället varit 

viktigare än att undervisningen har en kvalité för elever som får stöd i modersmål. Representanten från 

Skolverkets uttalande kan tolkas med det Hyltenstam och Tuomela skriver, att det är viktigare är att låta 

verksamheten fortsätta att existera än att det finns utbildad personal som garanterar en kvalité i 
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undervisningens innehåll för elever som har rätt till modersmålsundervisning.  

 

6.3 Avsaknad från beslutsfattare  

 

Modersmålslärare C ifrågasätter beslutsfattarna och upplever ett synsätt på att modersmålslärare inte 

räknas in som riktiga lärare och menar att legitimationskravet kommer att räknas i framtiden.  

 

Så här uttrycker sig modersmålslärare C om lärarlegitimationen:  

 

men jag...om jag nu inte har det här perspektivet...tro att dom här modersmålslärarna, 

nej dom behöver inte...då kan man tänka sig, hallå är vi inte lärare? Och...jag hoppas att 

man inte har den här synen...men det...om alla andra lärare ska ha det här så borde 

modersmålslärarna också ha det...eftersom det kommer att räknas i framtiden.... 

(Modersmålslärare C) 

 

Modersmålslärares C resonemang kan kopplas det Ericsson och Karlsson fann i sin studie, att det 

behövs göras fler utvärderingar av modersmålsundervisningens verksamhet för att kvalitetssäkra 

undervisningen. Vidare föreslår de att modersmålslärare ska räknas in i legitimationskravet och att det 

behövs skapas fler utbildningsmöjligheter för modersmålslärare (Ericsson och Karlsson.2010).  

 

Modersmålslärare C ifrågasättande av synsättet på att modersmålslärare undantas legitimationskravet, 

kan kopplas till den relationella makten. Som Ahrne skriver, innebär den relationella makten att en aktör 

kan ha makten över en annan aktör som påverkar den andre aktören till att bli beroende. Han menar att 

en individ kan bli beroende av vilka resurser en organisation ger, vilket skapar en beroende relation som 

leder till maktutövning (Ahrne.2007:13). 

 

I likhet med det Ericsson och Karlsson (2010) skriver, behövs en satsning på modersmålsundervisning 

för att skapa utbildningsmöjligheter. Modersmålslärares C synsätt på att alla andra lärare får legitimation 

och inte modersmålslärare kan tolkas ur den relationella makten, som ett uttryck för att 

modersmålslärarna blir beroende av de resurser som skapar en beroende maktrelation.  

 

Även representanten saknar en ambition från beslutsfattare om när modersmålslärarna ska innefattas i 

legitimationskravet.  
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Så här utrycker sig representanten från Skolverket: 

 

 

På nått sätt så förstår jag varför det ser ut som det gör idag, samtidigt så saknar jag en 

ambition ifrån beslutsfattare när man nu säger att vi undantar två yrkesgrupper så skulle 

jag önska att man i samma andetag sa att vår ambition är att försöka ordna så att dom 

här yrkeskategorierna också så småningom kommer in i det här legitimationssystemet. 

(Representant från Skolverket) 

Skollagen framhåller modersmål som ett eget ämne och tidigare forskning tyder på att 

modersmålsundervisning med bra kvalité ger effekt, vilket skapar bra förutsättningar för 

språkutvecklingen. Däremot visar utredningen från Skolverket (2002) att det finns många obehöriga 

modersmålslärare samt att modersmålslärarnas arbetssituation, organisation och undervisningsmetoder 

inte är optimala. 

Det kan tolkas ifrån representantens resonemang och Skolverkets utredning (2002) att legitimationskrav 

skulle kunna vara ett sätt för modersmålslärare att förändra deras status och att deras arbetsvillkor 

förbättrades.  

6.4 Individens eget ansvar  

 

På regeringens lärarportal står det att regeringens beslutar att satsa drygt 4,3 miljarder för satsningar som 

lärarlyftet. Detta kan även kopplas till Jan Björklunds uttalande i lärarens tidning temabaserade nummer 

om lärarlegitimation (111007) där han menar att syftet med införandet av legitimationen inte är att 

obehöriga lärare ska få sparken, utan snarare att de ska få fortbildning.  

 

Samtliga modersmålslärare uttrycker att de blivit erbjudna kompetensutbildning men att de själva har 

tagit egna initiativ till att läsa kurser vid sidan om för att fördjupa deras kompentens.  

 

Så här uttrycker sig modersmålslärare A om kompetensutbildning: 

 

Då började jag gå på olika kurser, söka olika kurser på universitetet...först började jag 

med modersmålspedagogik...jag har läst det...40 poäng...sen läste jag allmän pedagogik 

också...60 poäng...och enstaka kurser hit och dit...som matte didaktik och 

liknande...massor av kurser som jag läst under tiden...(Modersmålslärare A) 
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Modersmålslärare A resonemang kan kopplas till Skolverkets (2002) rapport, som visar att 

kompetensutbildning för modersmålslärare behöver ökade insatser samt en högre prioritet för att kunna 

hantera den ökade omfattningen och behovet av stöd i modersmål (Skolverket.2002:82). Rapporten visar 

likheter med modersmålslärare A uppfattning, vilket kan tolkas som att det inte skett en större förändring 

på över tio år när det kommer till modersmålslärarnas möjlighet till kompetensutbildning.  

 

Representanten från Skolverket lyfter fram att det är upp till den enskilda individens ansvar att satsa på 

kompetensutbildning.  

 

Så här uttrycker sig representant från Skolverket om kompetensutbildning: 

 

Sen är det upp till varje enskild individ om man vill satsa på kompentensutveckling 

själv…så finns det möjligheter att gå lärarlyftet och den där typen av satsningar. 

Förutsatt att man har en fast anställning och att man har en examen…Då trillar ju 

ganska många modersmålslärare bort som har olika typer av utbildningar men som inte 

har sin svenska lärarexamen…(Representant från Skolverket) 

 

Trots att Skolverkets (2002) rapport visar att det behövs ökade insatser för att mäta det ökade behov av 

modersmålsstöd, går fortbildningen till lärare som redan har en examen. Representantens uttalanden kan 

tolkas med Skolverkets rapport att den kompetensutbildning som erbjuds, kompletterar det 

modersmålslärarna redan kan och leder inte till en examen. 

 

6.5 Tema: Nedskärningar 

 

En av modersmålslärarna uttrycker en oro inför nedskärningar och menar att intentionen med 

lärarlegitimationen från politikernas håll är att modersmålsundervisningen kommer att försvinna i 

framtiden.  

 

Så här uttrycker sig modersmålslärare B om framtiden för modersmålsundervisning:  

 

Det är inte politiskt korrekt att säga men politikerna vill att det ska försvinna, 

...intentionen är att undervisningen ska försvinna...men alla är bekymrade alltid...för 

besparingar. När en rektor avskedar för att spara pengar...Nu kommer varje barn med 

pengar som blir våra löner... men det finns mer pengar...(Modersmålslärare B) 
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Modersmålslärare B resonemang kan tolkas i linje med Hyltenstam och Tuomela, som menar att 

kostanden för att upprätthålla modersmålsundervisning ofta diskuteras i samhället och inom politiken 

som en anledning till nedskärningar och besparingar. De menar att uppkomsten av diskussionerna om 

nedskärningar inom modersmålsundervisningen, beror på att undervisning som är riktad till minoriteter 

inte har samma status eller prioriteras inte lika mycket som undervisning riktad till 

majoritetsbefolkningen (Hyltenstam och Tuomela.1996:13).  

Detta kan även tolkas till Youngs teori om kulturell dominans. Young menar att den dominerande 

gruppen har makt över en annan grupp som påverkar minoriteten i den riktning som passar den 

dominerande gruppen (Young i, Beckman och Mörkenstam.2009:118). I linje med Hyltenstam och 

Tuomelas resonemang och Youngs teori kan det tolkas som att modersmålslärare B känner en oro för 

nedskärningar eftersom modersmålsundervisning är riktad mot minoritetsbefolkningen som inte 

prioriteras lika mycket som undervisning för majoritetsbefolkningen.   

6.6 Att gå med vinst  

Tillskillnad från modersmålslärare B oro på framtiden för modersmålsundervisning med nedskärningar, 

uttrycker rektor en glädje över att arbeta i en verksamhet där det alltid finns pengar.  

Så här uttrycker sig rektor om framtiden för modersmålsundervisning:  

 

På det visset är det väldigt spännande och kul att jobba i en verksamhet där det alltid 

finns pengar…i år kommer vi att gå med plus resultat men det blir ju inte en halv miljon 

plus men ändå…(Rektor)  

 

Det är tydligt att rektors synsätt skiljer sig ifrån modersmålslärare B synsätt. Rektors och 

modersmålslärare B resonemang kan kopplas till Foucault som menar att makt ska ses som en aktivitet. 

Han menar makt som ingen äger och som är föränderligt, människor som hamnar i överläge kan hamna i 

underläge och tvärtom (Foucault i, Beckman och Mörkenstam.2009:124-126). I detta fall kan det tolkas 

som att modersmålslärare hamnat i underläge och rektor i överläge, för att rektor har kunskapen som ger 

en högre makt över och att påverka modersmålslärarna, som är beroende av fördelningen av resurser.  

Rektors resonemang kan även tolkas i linje med Ahrne som menar att människor som har lägre 

prioriterade yrken får en lägre position i den hierarkiska ordningen i samhället (Ahrne.2007:70). Utifrån 
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rektors synsätt och det Ahrne skriver, kan det tolkas som att rektor har en högre position inom den 

hierarkiska ordningen i skolan och är därför inte lika utsatt för nedskärningar som modersmålslärare.  

 

6.7 Tema: Globalisering  

 

Begreppet globalisering återkom i intervjuerna med rektor och representanten från Skolverket.  

Både rektor och representanten från Skolverket ser ljust på framtiden för modersmålsundervisning. Båda 

två uttrycker att vi lever i en tid där människor flyttar och reser allt mer och att språkkunskaper är en 

tillgång för att kunna kommunicera med andra människor från olika delar av världen. 

 

Så här uttrycker sig rektor om framtiden för modersmålsundervisning: 

 

…världen har ju krympt så man når liksom andra sidan jorden med ett knapptryck på en 

data eller med ett snabbt flyg så är man där…dom här eleverna som då har kommit eller 

vars föräldrar eller andra släktingar har kommit till vårt land…kommer att ha nytta av 

det här språket …dom närmaste åren så ser jag nog mycket ljust på framtiden och 

fortsättningen (Rektor)  

 

Rektors resonemang om att elever kommer att ha nytta av språk kan kopplas till Ahrnes definition av 

globalisering. Han menar att relationer mellan människor som sträcker sig över hela världen ger 

förutsättningar för att samhällen utvecklas (Ahrne.2007:72). Det kan tolkas som att rektor ser ljust på 

framtiden för att globaliseringen syftar till att samhällen utvecklas och vikten av språkkunskaper ökar.  

Representanten menar att modersmålsundervisningen är reglerad väldigt tydligt i skollagen samt i 

skolförordningar, där elevernas rättighet till modersmålsundervisning framhålls. Vidare menar 

representanten att det skulle krävas ganska stora ingrepp för att stoppa modersmålsundervisningen.  

 

Så här uttrycker representanten från Skolverket på framtiden för modersmålsundervisning: 

 

Alltså jag ser ljust på framtiden, jag tycker inte att jag ser från min horisont att det finns 

något politiskt koncensus kring att ta bort den här typen utav verksamhet. Alltså den här 

mobiliteten kräver att människor har en möjlighet att arbeta och fungera på olika 

språk…man behöver inte kunna alla språk lika bra men man behöver kunna en palett 

utav språk…(Representant från Skolverket)  
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Representantens resonemang kan kopplas till Fredriksson och Wahlström, som beskriver att nya 

kommunikationsmedel underlättar för människor att flytta till andra länder. De påpekar att denna 

utveckling bidrar till möten mellan människor från olika kulturer vilket gör att människor är beroende av 

människor för att påverka varandra. Vidare påpekar de att skolan blir en mötesplats för det som händer i 

samhället som får till uppgift att skapa ett tillåtande klimat (Fredriksson och Wahlström.1997:29).  

 

Enligt Skutnabb Kangas är ett av kriterierna för att lära sig modersmål attitydskriteriet, som innebär att 

modersmålet är det språk som en individ identifierar sig med. Enligt Skutnabb Kangas bidrar skolan till 

att elever tillhörande minoritetsbefolkningen känner sig utanför i samhället, då modersmålet möts av 

negativa attityder (Skutnabb-Kangas.1981:23).  

 

Det kan tolkas i likhet med det representanten och det som Fredriksson och Wahlström skriver, att 

utbildning i skolorna har en stor uppgift framför sig, att låta elever behålla sin kultur samtidigt de ska bli 

medborgare av världen. 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt redovisas mina slutsatser utifrån resultatet och analysen. Slutsatserna är mot bakgrund till 

syftet, vilket är att undersöka hur fem aktörer på olika nivåer inom skolväsendet ser på lärarlegitimation 

för modersmålslärare, möjligheten till kompetensutbildning för modersmålslärare samt framtiden för 

modersmålsundervisning. 

 

7.1 Syn på lärarlegitimation 

Samtliga modersmålslärare uttrycker att legitimationen inte spelar någon roll, då undervisningen och 

deras yrke inte har någon status i skolan eller samhället. Rektor anser att det är trist att 

modersmålslärarna inte får legitimation och att det är en markering mot att ämnet modersmål inte har 

lika hög status som andra ämnen. Representant från Skolverket uppskattar lärarlegitimationens kvalitéer 

men saknar en ambition från beslutsfattare att ordna att modersmålslärarna så småningom kommer in i 

legitimationssystemet.  

7.2 Syn på kompetensutbildning 

Samtliga informanter anser att det är ett problem att det inte finns en utbildning för modersmålslärare 

eller kompetensutbildning som leder till examen. De är även överens om att modersmålslärare får 

möjlighet till kompetensutbildning, dock leder inte kompetensutbildningen till en examen vilket är ett 

kriterium för att få en lärarlegitimation.  

7.3 Syn på framtiden för modersmålsundervisning  

Samtliga modersmålslärare ser osäkert på framtiden för modersmålsundervisning med 

legitimationskrav, brist på utbildningsmöjligheter samt nedskärningar. Däremot ser rektor samt 

representanten från Skolverket ljust på framtiden för modersmålsundervisning. Vidare menar de båda 

två att vi lever i en globaliserad värld där det är lättare att förflytta sig och där språkkunskaper kommer 

att värderas i framtiden.  
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8. Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag diskutera kring mina slutsatser. Jag har lyft fram och delat upp 

diskussionen i följande teman: över och underordning, upp till den enskilda individen att utbilda sig 

samt modersmålsundervisning – existenen viktigare än kvalitén? 

8.1 Över och underordning  

Jag kom fram till att modersmålslärare anser att deras undervisning samt egna roll som lärare inte har 

någon status varken i skolan eller i samhället. Modersmålslärarnas egna tankar kring legitimation för 

modersmålslärare är att det inte har någon betydelse om de får legitimation eller inte, eftersom deras 

status och arbete inte värderas lika högt som andra ämnen i skolan.  

Även Hyltenstam och Tuomela (1996) har sett detta fenomen, de kom fram till att negativa attityder som 

samhället och människor har om modersmål påverkar politiska beslut, media och utvärderingar. 

Skolverkets (2002) granskning visar ett ökat behov av förändringar inom bemötandet av flerspråkiga 

elever och att det behövs förstärkningar i stödet av modersmålsundervisning. Trots att Skolverkets 

granskning gjordes för snart tio år sedan verkar det att samma identifierade problem återstår.  

Lärarlegitimation är ett nytt fenomen som kommer att avgöra och särskilja behöriga från obehöriga 

lärare åt. Skolverket (2011) utför legitimationen och motiven bakom legitimationskravet är att 

kvalitetssäkra verksamheten samt höja intresset för läraryrket för att fler människor ska utbilda sig till 

lärare. Däremot kategoriseras inte modersmålslärarna in i kategorin lärare som behöver legitimation för 

att kunna få tillsvidareanställning eller undervisa elever i modersmål.  

Även rektor uttrycker att det är trist att modersmålslärare inte räknas med i legitimationskravet och att 

det är en markering mot det hållet att modersmåls inte är samma som andra ämnen i skolan. Vidare 

uttrycker rektor att modersmålsundervisningens status och intresses borde höjas, både elever, föräldrar 

och övrig skolpersonal.  Detta motsäger skollagens (2011)  uppdrag som tydligt framhåller att 

modersmål är ett ämne som alla andra ämnen i skolan.  

Eriksson och Karlsson (2010) kommer fram till i deras intervjuer med samordnade rektorer, att statusen 

hos modersmålslärare inte är hög. Däremot menar de att modersmålslärare bör ingå i legitimationskravet 

för att verksamheten ska få ökad status samt att utredningar behöver göras för att kvalitetssäkra 

verksamheten.  
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Det som Fanon (2007) skriver om att det koloniala subjektet upplever sig som ”den andre” och utanför, 

verkar stämma i min studie, då modersmålslärarnas och rektors argument för modersmålets låga status 

samt hopplöshet över att legitimationen inte skulle göra någon betydelse. Modersmålslärarnas 

motgångar med andra lärare i skolan kan tolkas ut ett postkolonialt perspektiv, för att beskriva ett vi mot 

de andra tänkande.  

Representanten från Skolverket uppskattar lärarlegitimationens kvalité men saknar en ambition från 

beslutsfattare att försöka ordna att modersmålslärare också så småningom kommer in i 

legitimationssystemet.   

 

Jag gör som Ahrne (2007) och ser att skillnader i att kunna påverka och förändra sin situation är ett 

uttryck för social ojämlikhet, som jag tolkar som över och underordning mellan lärare och 

modersmålslärare. Med tanke på det jag har läst undrar jag att om nu syftet är att legitimationen ska höja 

läraryrkets status, varför då inte höja modersmålslärarnas status, om den allmänna uppfattningen är att 

de redan har en låg status? 

 

Detta motiverar mitt syfte och att det behövs en ökad diskussion kring modersmålslärarnas 

utbildningsmöjligheter och lärarlegitimationen för modersmålslärare, för att motverka en över och 

underordning mellan lärare och de ämnen som de undervisar i.  

 

8.2 Upp till den enskilda individen att utbilda sig   

Jag kom fram till att samtliga informanter uttrycker att en stor brist är att det inte finns en utbildning för 

modersmålslärare som det ser ut idag. Detta menar de är en anledning till att många modersmålslärare är 

obehöriga och undantas legitimationskravet.  

Hyltenstam och Tuomela (1996)  kom fram till att antalet obehöriga modersmålslärare ökat sedan 

hemspråkslinjen lades ner år 1987, då sammanlagt 1301 hemspråkslärare utbildades. Hemspråkslinjen 

har lagts ner trots att det finns flera argument samt forskning som visar att modersmålsundervisning av 

god kvalité ger effekt.  

Representanten från Skolverket framhåller dock att kompetensutbildning inte leder till lärarexamen och 

att kompetensutvecklingar kompletterar det lärarna redan kan. Vidare konstaterar representanten att det 

är upp till varje enskild person samt rektor att anordna kompetensutbildning. 
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På regeringens lärarportal står det att lärarlegitimation kräver en examen. Som det ser ut idag finns inte 

möjligheten till kompetensutbildning som leder till examen för modersmålslärare, regeringen satsar 4,3 

miljarder på fortbildning för förskollärare och lärare med examen (www.sweden.gov.se).   

Hyltenstam och Tuomela (1996) kommer även fram till att modersmålsundervisningen existens är 

viktigare än kvalitén och att det ska se bra ut utåt istället för att satsa på kvalitén och fortbildning för 

modersmålslärare. Jag gör som Hyltenstam och Tuomela och ser det som att existensen för 

modersmålsundervisning verkar vara viktigare än att lägga pengar på fortbildning som leder till examen 

för modersmålslärare.  

Representanten från Skolverket framhåller att det är upp till den enskilde individen att satsa på 

kompetensutbildning, vilket kan tolkas som att skulden läggs på modersmålslärare. Jag ser som Ahrne 

(2007), att det är svårt att se ett samhälle utan att förstå vilka strukturer och relationer som styr 

människorna i ett samhälle, vilket gör makten osynlig.  

Modersmålslärarnas möjlighet till kompetensutbildning är i hög grad beroende av maktrelationer, som 

det står i skolförordningen (2011)  är det upp till den lokala rektor att besluta modersmålslärarnas 

kompetensutbildning, vilket motsäger det representanten från Skolverket uttrycker om att det är upp till 

den enskilde individen.  

Detta motiverar till att modersmålslärarnas möjlighet till kompetensutbildning, i hög grad är beroende 

av hur ambitiösa skolledare och rektorer är som anordnar kompetensutbildning. Detta ser jag, som 

Ahrne (2007) som ett uttryck för relationell makt där modersmålslärarna är beroende av rektorerna.  

8.3 Modersmålsundervisning – existensen viktigare än kvalitén? 

Jag kom fram till att modersmålslärarna ser osäkert på framtiden medan rektor och representant ser ljust 

på framtiden. Både rektor och representant från Skolverket poängterar att vi lever i en globaliserad värld 

och betonar vikten av språkkunskaper. De ser ljust på framtiden och menar att verksamhet av kvalité har 

mycket att ge. 

Att modersmålsundervisning av god kvalité ger resultat går i linje med det som Wahlström och 

Fredrikson (1997) skriver om fördelar med modersmålsundervisning. De menar att elever lättare lär sig 

sitt andraspråk om förstaspråket är fullt utvecklat. Vidare menar de att modersmål är viktigt för elevens 

identitetsutveckling och kunskapsutveckling och att kunskaper i modersmålet är en tillgång för 

samhället och för den enskilda individen.  

http://www.sweden.gov.se/
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Modersmål som definition enligt Skutnabb-Kangas (1981) syftar till fyra kriterier, där ett av kriterierna 

är attitydskriteriet. Hon menar att det är av stor betydelse av hur man själv uppfattar sitt modersmål för 

att utveckla sin identitet. Med tanke på det Skutnabb-Kangas (1981) skriver undrar jag hur de negativa 

attityderna i samhället på modersmålsundervisning påverkar elever som får stöd i sitt modersmål, då det 

är en viktig del av identitetsuppfattningen?  

Att modersmål är en stor del av en människas identitetsutveckling ser jag som Skutnabb-Kangas, som 

ett starkt argument för att även kvalitetssäkra modersmålsundervisningen och modersmålslärarnas 

profession i framtiden.  

Modersmålslärarna uttrycker dock en osäkerhet när det kommer till framtiden för 

modersmålsundervisning i Sverige. En av modersmålslärarna uttrycker att intentionen är att 

modersmålsundervisningen kommer att försvinna med tiden och att legitimationskravet är ett led i detta.  

Modersmålslärarna synsätt på en osäker framtid för modersmålsundervisning kan tolkas i linje med det 

Hariharan (2010) skriver i Sydsvenskan, som även känner en oro inför framtiden. Hariharan menar att 

det är eleverna i slutändan som får betala det högsta priset samt den demokratiska rättigheten att bevara 

sitt modersmål om undervisningen skulle försvinna.  

Utifrån deras synsätt kan jag förstå att de känner en oro inför framtiden med legitimationskrav och att 

möjligheten till att göra karriär undantas. I dagens situation berövas modersmålslärare den rättigheten 

och det finns ingenting som tyder på att det inte kommer att ske en förändring.  

I likhet med representanten från Skolverket ser jag en avsaknad från beslutsfattare om när 

modersmålslärare ska innefattas i legitimationskravet, modersmålslärare borde få klarspråk inför 

framtiden om när de ska innefattas i legitimationskravet och inte behöva bemötas av tunghäfta från 

beslutsfattare. 

8.4 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur andra lärare som undantas 

legitimationskravet ser på införandet av lärarlegitimationen. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att 

göra en mer omfattande studie om hur modersmålslärare ser på lärarlegitimation, kompetensutbildning 

och framtiden för modersmålsundervisning i Sverige.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej, 

 

Jag heter Marléne Jansen och går den interkulturella lärarutbildningen på Södertörns högskola. Just nu 

skriver jag ett examensarbete och jag skulle gärna vilja intervjua dig. Intervjun borde ta runt 40-50 min 

och du får gärna bestämma tid och plats. 

 

Examensarbetet 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur fem aktörer på olika nivåer inom skolväsendet ser på 

lärarlegitimation för modersmålslärare, möjligheten till kompetensutbildning för modersmålslärare samt 

framtiden för modersmålsundervisning. 

 

Viktigt att veta 

Jag garanterar full anonymitet och allt insamlat material kommer att förstöras efter examensarbetets slut. 

Jag hoppas på att få spela in intervjun för att kunna analysera och transkribera materialet. Du har rätt att 

när som helst avbryta intervjun. Du har även rätt till att i efterhand ta bort eller lägga till något i 

intervjun.  

 

Vänliga hälsningar 

Marléne Jansen 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Frågor till modersmålslärare A, B och C: 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 

 

Har du fått möjlighet till kompetensutveckling i X skola/kommun? 

Hur och när? 

 

Hur ser du på att modersmålslärare undantas legitimationskravet? 

 

Hur ser du på framtiden för modersmålsundervisning? 

 

 

Frågor till rektor för modersmålsenheten och representanten från Skolverket: 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur många modersmålslärare är anställda i X kommun? 

 

Hur ser modersmålslärarnas utbildningsnivå ut? 

 

Hur ser du på modersmålslärarna möjlighet till kompetensutveckling? 

Hur och när? 

 

Hur ser du på att modersmålslärare undantas legitimationskravet? 

 

Hur ser du på framtiden för modersmålsundervisning? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


