
1 

 

t 

Modersmålslärarnas roll i 

dagens svenska skola  

En studie av 6 Stockholmsbaserade 

modersmålslärares arbetsätt, resurser och roll i 

dagens svenska skola.  

Södertörns högskola | Institutionen för Utbildningsvetenskap 

Södertörn högskola Lärarprogrammet med interkulturell profil. 

Examensarbete 15 hp- HT 2012 

 

(Frivilligt: Programmet för x) 

Av: Mehri Sharifi 

Handledare: Jenny Magnusson  

 



2 

 

Period: Autum 2012  

Author: Mehri Sharifi 

Tutor: Jenny Magnusson 

Titel: Role of teachers in maternal languages in the Swedish school  

Abstract 

The fact that Sweden has changed from a homogeneous to a heterogeneous culture with 

multiculturalism as key word requires an intercultural approach in the community and school. The 

purpose of this study was to examine how teachers of maternal languages experience their 

teaching in school and what resources they have available from their employer and the 

municipality. What methods do the teachers in maternal languages use in their teaching at school 

and what resources do they have to their disposal?  How do teachers in maternal languages use the 

perspective of intercultural education in their teaching and how do the teachers look on their future 

role in the Swedish school. To achieve this I have chosen the method to make depth interviews 

with 6 teachers of maternal languages and compare and relate the result to the theories about 

interculturality and the circle model, to official curricula and to existing literature in this subject.  

Teachers of maternal languages are very spread out, they work in several schools and sometimes 

even in different municipalities, during the same week. This makes cooperation with the other 

members of staff very difficult which also affects the students negatively. According to the 

teachers the studies in maternal language tend to be taken less seriously than other subjects as they 

are voluntary. The lessons normally take place after ordinary school hours when the pupils are 

tired and find it difficult to concentrate on their studies. If it could be scheduled during ordinary 

school time the subject would, believe the teachers, probably get a higher status and there would 

be more possibilities for cooperation with the other teachers. 

I would like to conclude by referring to the vision one of the teachers I interviewed, “A”, had of 

the substance development of teaching in maternal languages, "I wish that all teachers / teachers in 

maternal languages and principals cooperate to create a learning environment where everyone can 

work together towards common goals and shared responsibility for students 'learning situation.”  

This is intercultural education in action if it works. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Från 90-talet och framåt har modersmålslärarnas arbetssituation förändrats på många håll så att 

modersmålsgrupperna har blivit större och mer heterogena. Dessa förändringar ställer nya krav på 

hemspråksläraren, enligt Paulin (1993:13–14). Hon menar att en professionell modersmålslärare 

skall ha förförståelse för de förutsättningar och möjligheter som finns för inlärning, samt 

förförståelse för de uppgifter och den roll som modersmålslärare har. Hon ska också ha kunskap 

om barnens språkinlärning och språkutveckling, vetskap om språkutvecklande metoder, stark 

självkänsla och klar identitet, god samarbetsförmåga samt goda ämneskunskaper. 1990-talet blev 

en period när modersmål var ifrågasatt av beslutsfattare och skolledningar. I kommunen 

genomfördes nedskärningar av modersmålstödet och mer än hälften av skolans 

modersmålsundervisning förlades till efter skoltiden och inga nya modersmålslärare utbildades 

(Beijer, 2008:5).  

   Även Paulin anser att det finns en koppling mellan språkinlärning och den kognitiva 

utvecklingen/tankeförmågan. Modersmålet kommer inte att utvecklas om man inte får använda 

språket att tänka och lära sig nya saker. Modersmålet skall stimuleras i förskolan och i skolan på 

olika sätt för barn/elever.(Paulin, 1993:16–25). 

  Under min lärarutbildning har jag stött på modersmålslärarna i olika skolor. Jag har flera gånger 

sett att de kommer och ropar på en elev eller så är det klassläraren som säger till eleven att nu har 

din modersmålslärare kommit. Eleven kommer tillbaka efter 40 minuter och modersmålsläraren 

springer i väg för att hinna iväg till nästa skola i tid. Att uppleva den här situationen vid olika 

tillfällen har väckt mitt intresse för att studera modersmålslärarnas arbete närmare. 

   Samtidigt läser vi inom lärarutbildningen om tvåspråkiga elever och betydelsen av att deras 

första språk ska försvaras och behållas eftersom det är grunden att bygga andra språk på. Inom 

min utbildning har jag lärt mig att arbeta utifrån interkulturella perspektiv centralt för skolans 

pedagogik om skolan ska kunna anpassa sig till de stora förändringar som skett i Sverige under de 

senaste åren. 

   Paulin Arja lyfter i sin bok Mer än ett modersmål – Hemspråksdidaktik (1993:17) fram att 

modersmålet har grundläggande betydelse för individens språk-, personlighets- och 

tankeutveckling. Det är ett redskap för kommunikation, för att utveckla människans identitet och 
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hennes förmåga att lära och det är nyckeln till det kulturella arvet och den egna kulturens litteratur.  

Men det har också stor betydelse för människans förmåga att fungera i sitt samhälle. Skolverket 

konstaterar i Lgr 11: ”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar och språk möts. Att ha tillgång till sitt 

modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden” . 

    Med denna bakgrund vill jag lyfta fram modersmålslärarnas situation, undersöka 

modersmålslärarnas arbetssätt, deras delaktighet i skolan och vilka resurser de använder samt 

undersöka hur modersmålslärarna använder den interkulturella pedagogiken i skolan och hur de 

kan få utrymme för den i sin undervisning. Jag vill undersöka hur de förändringar som har skett 

det senaste året i Sverige påverkar modersmålslärarna och varför just den gruppen har drabbats 

hårt av dessa. 

   Som hjälp att belysa det här temat närmare har jag valt att intervjua 6 modersmålslärare 

arbetande på olika skolor och med olika hemspråk. För att fördjupa resonemanget har jag i första 

hand lyft fram litteratur som anknyter till intervjusvaren vad gäller modersmålslärarnas arbetssätt 

och interkulturell pedagogik. Jag kommer inledningsvis att kort redogöra för centrala begrepp jag 

använt i uppsatsen och bakgrunden till de frågor jag valt att ställa och den metod jag valt för 

intervjuerna. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1  Historisk översikt om ämnet modersmål 

Innan jag går in på att belysa delar av modersmålslärarnas verklighet i dagens skola och utifrån 

vilken pedagogik de nu bedriver sin undervisning vill jag ge en bakgrund till hur 

modersmålsämnet har växt fram och till tidigare forskning som förekommit i ämnet. 

   I boken ”Mer än ett modersmål” står att det sedan början av 1970-talet har funnits undervisning i 

och på hemspråk i grund- och gymnasieskolan. Från 1975 blev det obligatoriskt för kommunerna 

att anordna hemspråksundervisning om föräldrar/elever så önskar. Utbildningen av 

hemspråkslärare i vissa språk organiserades sedan 1997 (Paulin & Rivera & Huuhtanen & 

Almgard & Finell & Arvor & Qamhawi 1993:5).  

    Hemspråkslärarna skall vara medvetna om och förnimma det historiska perspektivet, de 

politiska och samhälleliga förutsättningarna för ämnets förefintlighet och berättigande, 
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undervisningens syfte och dess utformning i den svenska skolan. Samtidigt ska hemspråkslärarna 

ha kunskap om den målgrupp som hon eller han arbetar med, hur språkinlärning och 

språkutveckling går till och hur det går att koppla till tankeförmågans utveckling (Paulin 1993:9). 

 Hemspråksundervisningens historia börjar ganska sent. Anledningen till detta är att 

invandrarbarnen kom till skolorna på 60- och 70-talet i samband med arbetskraftsinvandringen. 

Lgr 80 är den första läroplan där vi träffar på hemspråk som ämne, redan i Lgr 69 finns dock en 

kursplan för bara finska språket (Paulin, 1993:9). Redan före 70-talet ökade människors kunskaper 

och förståelse för invandrarna och deras barns villkor och under 70-talet ändrades 

assimilationstanken och nya tankar skapades om människornas rättigheter, deras identitet, 

kulturtillhörighet och modersmål. ”Hemspråksreformen” kom till efter beslut av riksdagen 1977. 

Reformen innebar att barnen fick rätt till hemspråksundervisning och studiehandledning på 

hemspråk och den reglerade hemspråkslärarnas behörighet, kompetens och arbetsuppgifter. Under 

80-talet skedde det inte några stora förändringar i modersmålsundervisningens innehåll och 

arbetsformer. 

   Under 1990-talet var, enligt en rapport av skolverket, andelen elever som har rätt till modersmål 

relativt oförändrat. Mellan (1990 -1992) minskade emellertid andelen av deltagarna till 

modersmålsundervisningen. Ekonomiska nedskärningar i kommunen ledde till besparingar just för 

den delen av skolan som inte var obligatorisk (Skolverkets rapport 15 maj 2002: 34).  

2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med det här uppsatsarbetet är att undersöka modersmålslärarnas roll i dagens skola inom 

samtal med sex utvalda pedagoger i södra Stockholm.   
  

2.2  Frågeställningar  

Följande frågor är aktuella i min uppsats: 

1. Vilket arbetssätt och vilka metoder beskriver modersmålslärarna att de använder sig av i 

skolundervisningen?  

2. Hur uppfattar modersmålslärarna att de använder den interkulturella pedagogiken? 
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1. Hur ser modersmålslärarna på resurserna, i form av tid och material, de har att använda 

för undervisningen?        

2. Hur uppfattar modersmålslärarna att organisationen för deras undervisning är upplagd 

och hur upplever de sin roll och delaktighet i skolan? 

 

3. Centrala begrepp 
För att kunna sätta in resonemanget kring hur modersmålslärarna bedriver sin undervisning i sitt 

rätta sammanhang utifrån pedagogiskt synsätt och tillgängliga resurser, kommer jag först att kort 

redogöra för de grundläggande begreppen modersmål och studiehandledning utifrån olika 

perspektiv. Även om undervisning till elever i det främmande språk som minst en av föräldrarna 

har som modersmål (s.k. hemspråk) fortfarande är basen i modersmålslärarnas arbete har 

studiehandledningen, dvs. stödundervisning på elevens ”hemspråk” i andra ämnen, blivit en viktig 

del av modersmålslärarnas arbete. 

 3.1 Olika definitioner av modersmålsundervisning 

Modersmålsämnet är frivilligt i den svenska skolan vilket innebär att elever tillsammans med 

föräldrar väljer det (Paulin 1993:9). Hemspråkslärarens arbetsuppgifter består av undervisning i 

hemspråk på alla stadier, studiehandledning på alla stadier och kontaktarbete. Modersmålslärare är 

”identitetsbyggare, kulturbärare, kulturarvöverförare, kulturtolkare, förebilder, 

identifikationsobjekt, kunskapsförmedlare, studiehandledare, kuratorer, terapeuter samt ofta en 

trygghet och fast punkt i tillvaron” (Paulin 1993:13). Med detta vill hon lägga tonvikt vid att 

hemspråkslärarna inte bara förmedlar ett språk utan har många olika arbetsuppgifter och roller där 

hemspråkslärarna till och med tillfälligt kan ersätta kurator och psykolog i skolan. 

    Calderon (2004) beskriver i sin bok ”Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan” 

modersmålet som det språk man lär sig från födseln. Calderon betonar att ett väl utvecklat 

modersmål ger större möjligheter och bättre förutsättningar för att erövra ytterligare ett språk. Med 

detta menas att om individen har ett utvecklande modersmål och känner sig trygg i sin identitet, lär 

sig eleven det nya språket mycket lättare genom att använda sina starka sidor i inlärningen. Att 

lära sig modersmål betyder enligt Calderon inte bara att lära sig grammatik och ordförråd utan 

också att lära sig normer, värderingar och regler som är individens tillhörighet inom familjen. Att 

kunna socialisera i en kultur är ett sätt leva och förhålla sig både till familjen och till omvärlden.  
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   Ett väl utvecklat modersmål är en förutsättning för barnens förmåga att känna släktskap med de 

äldre generationerna i familjen, både i Sverige och i ursprungslandet (Calderon 2004:12–19).  Att 

verkligen kunna sitt språk handlar alltså, sammanfattningsvis, inte bara om att tala språket i ord 

och grammatisk korrekthet utan också om att språket är en del av individens identitet. 

3.2 Studiehandledning  

Paulin framhåller att studiehandledning används för att stimulera språkutvecklingen hos 

tvåspråkiga elever med stödbehov i olika ämnen. Vid studiehandledning ska lärare och elever tala 

modersmålet under undervisningen. Dessa principer gäller både för modersmålsundervisning och 

för undervisning i andra ämnen. Målet för studiehandledning kan, enligt Paulin, bestå av att elever 

får kunskap i olika ämnen, lär sig ord och begrepp på två språk, lär sig studieteknik och utvecklar 

både sitt modersmål och sin svenska (Paulin 1993:87). Andersson påpekar också i sin avhandling 

att elever har rätt att få studiehandledning i modersmålet när de inte behärskar svenska språket i 

tillräcklig utsträckning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen (Andersson 2007:116). 

    Sammanfattningsvis kan man säga att studiehandledning är en viktig del av modersmålslärarnas 

arbete eftersom de inte bara ska undervisa eleven i modersmålet utan också i alla andra ämnen 

som eleven behöver stöd i och dessutom ge handledning på det språk som eleven talar för att öka 

möjligheten för eleven att uppnå målen. 

4. Teoretisk ram  

4.1 Interkulturell pedagogik 

Inom lärarutbildningen har jag många gånger läst i kurslitteraturen att det svenska samhället 

övergår allt mer från att vara ett etnocentrerat samhälle med förhållandevis homogen kultur till att 

bli ett mångkulturellt samhälle med många vitt skilda kulturella yttringar och förhållningssätt. . 

Det har också inneburit att den nya pedagogiken i skolan allt mer har kommit att influeras av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Mot bakgrund av den stora omvandlingen av det svenska 

samhället i mångkulturell riktning har det blivit av central betydelse att få veta mer om och i så 

fall hur modersmålslärarna använder den interkulturella pedagogiken i sin undervisning. För 

barnen som deltar i modersmålsundervisningen är ju ofta mötet mellan olika kulturer särskilt 

påtagligt och har särskilt stor betydelse i deras vardag. 

   Interkulturell pedagogik motsvarar den engelska termen ”Intercultural Education” som ett 

övergripande begrepp som innefattar interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, 
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interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och pedagogisk forskning. Detta betyder 

att pedagogiken innefattar allt som har med ”lärande, utveckling, vägledning, handling, ledning, 

undervisning och fostran att göra” (Lahdenperä 2004:13). Jag kommer att närmare fokusera på 

begreppen interkulturellt lärande och interkulturell undervisning som är relevanta och nödvändiga 

i min undersökning.  

   Interkulturell pedagogik utforskar, enligt Lahdenperä, inte bara socialisation utan också lärande 

och undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang.  

Interkulturell pedagogik bygger upp en kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera kulturella 

faktorers inverkan till individens utveckling och lärande. Begreppet interkulturell pedagogik kan 

ha många olika innebörder. Det kan innefatta tankar om uppfostran och undervisning, påverkan, 

eller det som sker i en process där individen uppfinner sin kunskap med hjälp av 

”andra”(Lahdenperä 20004:35). Hon påpekar att interkulturell pedagogik är ett ämne för alla 

utbildningar eftersom den är särskilt relaterad till samhällsförändringar (Lahdenperä 2004:14).          

Vidare betonar också författarna Lorentz & Bergstedt (2006:231) att utgångspunkten i den 

interkulturella pedagogiken handlar om möte med andra men även inrymmer solidaritet, 

humanitet, inlevelse, kommunikation och interkulturell kompetens. Detta synsätt hjälper oss att 

ifrågasätta vårt eget seende och beteende i förhållande till det som vi inte förstår hos den Andre.  

Lorentz & Bergstedt (2006:162) påstår också att ett praktiskt användande av interkulturell 

pedagogik praktik kan skapas genom att pedagoger öppnar för nya fantasier, förhållningssätt och 

problemlösningar. Enligt Lorentz & Bergstedt (2006)  säger Lévinas att ” Sanningen möter oss i 

den Andra, om vi kan vara öppna och mottagliga”.  

    Lahdenperä (2004) i sin bok ”Interkulturell pedagogik i teori och praktik” framhåller att det 

interkulturella lärandet kan struktureras i tre olika aspekter. 1- I interkulturellt lärande baseras 

undervisningen på erfarenheter och aktiva studenter som skapar möjligheter till inlevelse för andra 

människor och behov. 2- Interkulturella läroprocesser utgörs av ett kulturkonservativt perspektiv 

där man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera, så att man blir varse sitt sätt att tänka 

och kategorisera andra. 3- Interkulturellt lärande består av känslomässig bearbetning av den egna 

etnocentrismen där den egna uppfostran och kulturen samt samhälleliga förhållanden och 

betingelser står som referensram för värdering och tolkning av andra kulturer och olika grupper 

(Lahdenperä, 2004:24–25).  
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   Behovet av begreppet interkulturell undervisning menar Lahdenperä (2004)  ligger i 

samhällsutvecklingen med ökad invandring till Europa och hon beskriver också att enligt FN:s 

konvention om avskaffandet av rasdiskriminering (1965) förbinder sig konventionsstaterna att 

”syftet med interkulturell undervisning är att bekämpa fördomar som leder till rasdiskriminering”. 

Enligt Lahdenperä beskriver utbildningsdepartement att under 1980-talet i Sverige innebar 

begreppet interkulturell undervisning en strävan efter att skapa förståelse för invandrarnas etniska 

särart och öka möjligheter för konfliktfri koexistens inom det svenska samhället. 

  År 1995 förklarade utbildningsdepartementet att ”Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, 

vilket ska återspeglas inom utbildningen. Utbildningen på alla nivåer måste på en och samma gång 

främja kulturell identitet samt kunskap om och respekt för andra kulturer.  Med utgångspunkt i 

den nya pedagogiken är det naturligt att ställa sig frågan vad den innebär för modersmål och 

modersmålsundervisningens roll i skolan? Interkulturell undervisning är inte ett ämne, utan ett 

förhållningssätt som gäller alla elever och ska prägla all verksamhet i skolan och skapa 

förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan/förskolan och samhället 

(Lahdenperä 2004:11).  

4.2  Cirkelmodellen 

Martins & Rotherys valde att dela upp skolundervisningen i sex basgenrer: återgivande, 

berättande, beskrivande, instruerande och diskuterande genrer (Sellgren 2005:230ff). De 

utvecklade en pedagogisk utvecklingsmodell för elevernas läs- och skrivförmåga med 

utgångspunkt i att integrera olika skolämnen med varandra som de kallade cirkelmodellen. 

Ursprunget till modellen finns att hämta i den s.k. genrepedagogiken som utvecklades i Australien 

på 80- och 90-talen. Cirkelmodellen kan användas både i vardagsspråk och i skolspråk. 

    I sin bok ”Stärk språket – Stärk lärandet ” presenterar pedagogen Pauline Gibbons en teori för 

elevernas skrivutveckling som bygger på cirkelmodellen där eleverna går igenom fyra olika faser i 

utvecklandet av sitt skriftspråk i syfte att kunna skriva en självständig i den sista fasen (Gibbons, 

2006:76). I sin cirkelmodell lade Gibbons tonvikt vid att tala, lyssna, läsa och samla information i 

den första fasen, fokus i andra fasen ligger på former och funktion, i tredje och fjärde faserna 

skriver eleverna först texter med lärare och sedan självständiga texter. Vid cirkelmodellen lär sig 

eleverna bäst att skriva när de uttrycker sig med egna ord och inledningsvis i denna modell är 

innehållet viktigare än formen. Modellen är temalagd, det tar fyra till sex veckor och eleverna 

väljer ämne och arbetssätt (Gibbons 2006:79–100). Cirkelmodellen har haft betydelse både för 



12 

 

utvecklandet av laborativa hjälpmedel för att göra språket mer begripligt och för dialogen mellan 

lärare och elever som har stor betydelse för språkinlärning och språkutveckling. 

    Jag har valt att beskriva cirkelmodellen närmare för att två av de modersmålslärare jag 

intervjuat använt sig av en temabaserad modell för sin undervisning som påminde starkt om 

cirkelmodellen i sin uppbyggnad och jag sett att det finns flera anledningar till att cirkelmodellen 

kan vara särskilt användbar just för modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen 

behöver, som jag kommer in på senare i uppsatsen, göras attraktiv för att eleverna ska gå på den 

och upplägget att eleverna själva får välja de teman de är intresserade att arbeta med, tala mycket 

med varandra, arbeta i par och byta erfarenheter med varandra ökar förutsättningen för att de ska 

bli intresserade av undervisningen.  

5. Tidigare forskning 

Socialantropolog och invandringsforskare Lithman talar i sin bok (1986:204) om att en del ser 

modersmålslärarna som en yrkesgrupp som kommit till för att ägna sig särskilt för 

invandrareleverna i skolan. De fungerar både som språklärare och kulturtolkare och hamnar ofta 

mellan olika positioner, t.ex. mellan invandrarelevernas hem och skolan. 

   Andersson berättar i sin avhandling om att diskussionen om modersmålslärarens uppgift förutom 

språkundervisning är att arbeta med barnets identitetsutveckling samt vara en brobyggare mellan 

barnets båda språk och kulturer. Modersmålslärarna, särskilt i mindre språk, är ambulerande och 

kan arbeta på flera olika skolor per dag. Elevernas åldrar kan skilja sig från sex år upp till 

gymnasiet för undervisningen. Med dessa svårigheter hinner modersmålslärarna ofta varken ta rast 

eller tala med andra lärare. Eftersom deras undervisningstider är på eftermiddagar har de svårt att 

hitta tid för samtal och planering (Andersson, 2007:19–21). 

   Gröning påpekar i sin avhandling att målet med modersmålsundervisningen är att främja 

elevernas utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Modersmålsämnet har under senare utsatts för stora 

nedskärningar. Detta återspeglas i modersmålsundervisningens låga prioritet. Undervisningen i 

modersmål begränsar sig ofta till ca 30 minuter/vecka för varje elev och tiderna är förlagda utanför 

de regelbundna skoltiderna och i visa fall utanför närområdet. Dessa orsaker medverkar till att en 

fjärdedel av alla tvåspråkiga elever inte deltar i undervisningen (Gröning 2006:43). Dessa 

svårigheter kan skapa situationer som gör att en del elever slutar med modersmålsundervisningen. 

Man undrar varför just modersmålsämnen drabbas mest av nedskärningar i skolan, något jag 
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kommer att beröra närmare längre fram i det här arbetet. Gröning hänvisar till (Baker, 1993:67) att 

tvåspråkiga elever kan använda två eller flera språk i sitt vardagsliv. Att använda flera språk 

samtidigt skapar, enligt Gröning, alltid någon form av tvåspråkig utveckling under elevernas 

uppväxt (Gröning, 2006:9). Detta synsätt hittar man både i läroplaner, kursplaner, och skolverkets 

utarbetade kommentarer till läroplanerna (Beijer, 2008:146).  

   Enligt Paulin kan timplanen för hemspråk studeras och läsas inom ramen för elevernas val, inom 

skolans val eller utanför timplanebunden undervisning. Modersmålslärare ska sätta sig in i tre 

kursplaner, den för hemspråk, den för svenska och den för B-språk. Paulin menar att det finns det 

en koppling mellan språkinlärning och den kognitiva utvecklingen/tankeförmågan. Modersmålet 

kommer inte att utvecklas om man inte får använda språket att tänka och lära sig nya saker. 

Modersmålet skall stimuleras i förskolan och i skolan på olika sätt för barn/elever. Dessa faktorer 

och studiehandledning är definitivt viktiga för nyinflyttade elever. Modersmålslärarna är enda 

garantin mot avbrott för att hjälpa elever under deras tankeförmågeutveckling och 

inlärningsprocess, (Paulin 1993: 16-25).  

   I boken ”Mest språk” undervisningsrådet beskriver Mai Beijer (2008) också att många 

forskningsresultat och erfarenheter visar att om de flerspråkiga barnen får tillfälle att arbeta med 

begreppsbildning på sitt modersmål, underlättas inlärningen av svenska och barnets kognitiva 

utveckling i allmänhet (Beijer, 2008:57).  

   Det framkommer tre viktiga aspekter för modersmål enligt Skolverket.  För det första 

modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen. En grundförutsättning för en positiv utveckling 

är att ha en trygg identitet. Att bli sedd som den man är med en dubbel kulturbakgrund har 

avgörande betydelse för den egna självbilden. Kartläggning har visat att barn och elever med 

flerkulturell bakgrund behöver bättre stöd i förskolan och skolan för sin utveckling som 

flerspråkiga och flerkulturella individer. Med detta menar skolverket att stärkta språkkunskaper 

ökar individens möjligheter att fungera i ett mångkulturellt samhälle och ett samhälle med 

internationella kontakter. Ökad kunskap bidrar till öppenhet och förståelse för andra kulturer 

utifrån nya situationer och behov. För det tredje kan modersmålet vara ett verktyg för lärande. Det 

innebär att tvåspråkiga elever ska kunna inhämta ny kunskap i olika ämnen på ett språk där deras 

språkbehärskning är begränsad (Skolverkets rapport, 2002:21).     

  Gibbons (2006) hävdar att barn som lär sig på sitt första språk, som har med sig grammatiska 

baskunskaper till skolan och kan använda språket i väl kända sociala situationer har ett försprång 
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när de ska lära sig skolans kunskapsrelaterade register. För att andraspråkselever inte ska komma 

till korta i sitt långsiktiga lärande och få tid och möjlighet att lära sig skolans ämnesspecifika språk 

måste de få tillgång till undervisning där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen (Gibbons, 

2006:20–21). 

   Sammanfattningsvis kan man säga att modersmålsämnet inte bara ökar elevernas kunskap utan 

även förstärker elevernas identitet, självkänsla och tillhörighet. Även i rapporten ”Nya språket 

lyfter” från Skolverket står att ”modersmål är ett ämne med egen kursplan och egna kunskapskrav. 

Undervisningen i och på modersmålet ger språkutvecklingen möjligheter och verklig 

tvåspråkighet blir resultatet” (Skolverket, Nya språket lyfter, s.10). 

6. Empiriska material & metoder 
I de kvalitativa intervjuerna jag genomförde med 6 modersmålslärare använde jag mig av öppna 

frågor för att få bättre inblick i hur modersmålslärarnas arbetssätt, upplever och erfarenheter ser ut.  

Jag har spelat in samt gjort anteckningar under mina intervjuer. 

6.1  Kvalitativ forskningsmetod 

 Jag har i mitt uppsatsarbete velat skaffa mig en djupare förståelse av modersmålsämnets plats i 

dagens svenska skola och få en bättre inblick i hur modersmålslärare kan se på sin roll i skolan 

utifrån sina tidigare erfarenheter inom modersmålsämnet. Jag har också velat se närmare på vilken 

pedagogik de baserar sin undervisning på, vilka metoder de använder i sitt arbete och vilka 

resurser som finns i skolan för modersmålsämnet. För att uppnå detta har jag valt att använda mig 

av kvalitativ forskningsmetod och basera mitt arbete på djupintervjuer med enbart 6 olika 

modersmålslärare.  

   För att få en bredare kunskap om ämnet att utgå från har jag förutom intervjuerna har jag också 

sökt upp litteratur och tidigare forskning som tar upp den interkulturella pedagogiken, 

modersmålsundervisning och modersmålslärarnas roll och uppgifter. Jag har sökt information från 

böcker och avhandlingar på bibliotek, i skolan och på andra håll, och på diverse webbsidor. Jag 

har även läst i styrdokument och i kommunens och skolornas handlingsplaner om modersmål och 

modersmålundervisning inom skolan, som ingick i min intervjuundersökning. 

   Enligt Larsen skiljer sig kvalitativa metoder från kvantitativa genom att kvantitativa data kan 

mätas och resultatet redovisas i form av siffervärde men kvalitativa metoder inte är mätbara. 

Människans upplevelser och egenskaper kan till exempel inte mätas med empiriska data (Larsen 
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2009:24). Eftersom mitt syfte handlade om modersmålslärarnas upplevelser som inte kan mätas 

med empiriska data blev det naturligt för mig att utgå från den kvalitativa metoden för min 

undersökning. Kvalitativa metoden handlar om att skapa en djupare förståelse för orsaken till ett 

fenomen eller en händelse som undersöks.   

   Enligt Larsen (2009:22) är angreppssättet induktivt när man använder den kvalitativa 

forskningsmetoden vilket innebär att forskaren utgår från praktiken baserad på kvalitativ empiri 

och att frågorna ofta är öppna i undersökningen.  Syftet med detta är att få en helhetsförståelse av 

ämnet. Även Dalen (2009:14) framställer att kvalitativa metoden brukar förknippas med 

hermeneutiken som betyder ” Läran om tolkning” och bildar en vetenskaplig grund för den 

kvalitativa metoden med betoning på förståelse och tolkning.  För att få en djupare förståelse av ett 

fenomen ska det först sättas i ett sammanhang där det finns en helhetsförståelse, först sedan ska 

man anpassa helheten till delen för att kunna tolka fenomenet och få fram en djupare förståelse. 

Mitt arbete består av en empirisk undersökning där jag med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

metod får fram en bild av modersmålsämnets situation idag. 

6.2 Intervju som metod 

   Enligt Kvale (2009) ska ” den kvalitativa forskningsintervjun söka förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale 2009:17).  Jag bygger min 

undersökning på intervjuer som metod och mitt material är informanternas yttrande för att få 

förståelse, kunna tolka och analysera modersmålslärarnas synvinklar och deras erfarenheter av sitt 

arbete utifrån de perspektiv och teorier som presenteras under rubriken teorianknytning. Jag 

kommer att använda mig av kvalitativ intervjumetod med ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

intervju som Dalen (2009:9) presenterar är en lämplig metod för de undersökningar som behandlar 

informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor.   

   Den ostrukturerade intervjun är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 

Målet med detta är att få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärde där syftet kan vara att 

tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.  Den ostrukturerade intervjun kräver en 

intervjuguide som ska fokusera på vissa termer samt innehålla förslag till frågor. Intervjun brukar 

skrivas ned eller spelas in och utgör sedan det material som ska analyseras (Kvale 2009:43,146).  

Eftersom mitt syfte är att fokusera på modersmålslärarnas pedagogiska arbetssätt och deras 

upplevelser och erfarenheter har jag valt att prioritera ostrukturerade intervjuer. Där kunde jag få 
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svar på mina frågeställningar genom att förbereda mig att skriva en intervjuguide som bestod av 

en lista med frågor och stödord som hjälpte mig att med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden 

förstå intervjupersonernas inställning till världen och deras sätt att se på saker och ting. 

6.3 Att intervjua över kulturella gränser  

Bakgrunden i olika kulturer med skilda kulturella referensramar är något som, enligt Kvale 

(2009:160), kan påverka förhållandet mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Modersmålslärarna som jag intervjuade hade utländsk bakgrund precis som jag och 3 av dem hade 

nästan liknande kultur och talade samma språk som mig. Jag märkte att jag därför ofta uppfattade 

deras gester direkt och många av de verbala och icke-verbala faktorer som skapar missförstånd 

hos intervjupersonerna kunde förebyggas. Dessutom tror jag att min flerspråkiga bakgrund det 

underlättade för intervjupersonerna att berätta allt av betydelse som de hade att säga. Vid 

intervjuerna talades svenska men andra språk användes i några fall när det fanns behov av 

förklaringar eller där det behövdes för att få bättre förståelse om ett begrepp eller en företeelse. 

6.4 Etiska aspekter  

Med inspiration av Kvale (2009:78) har jag innan intervjun inleddes informerat varje 

intervjuperson om syftet med undersökningen, om hur den är upplagd, om deras rättigheter vid 

intervjun samt om att undersökningen är helt frivilig med rätt för den intervjuade att avbryta 

intervjun när som helst.  Vad gäller etiken kring säkerhet och anonymitet har jag försökt att inte 

namnge personerna i min undersökning för att skydda deras identitet. Jag använde diktafon för att 

bättre kunna få med uppgifter jag annars skulle ha glömt från intervjuerna, för säkerhets skull 

raderade jag uppgifterna från den direkt efter att jag skrivit ner det jag ville från inspelningen.  

6.5 Urval  

Jag ringde till modersmålslärarnas enhet i en kommun i Södra Stockholm. Jag valde den här 

kommunen eftersom många av barnen där har ett annat modersmål än svenska och språkgrupper 

från många olika delar av världen finns representerade. Efter att ha presenterat mig så berättade 

jag om mitt undersökningsområde samt frågade kvinnan som svarade om hon kunde hjälpa mig att 

komma i kontakt med modersmålslärarna. Hon var väldigt positiv och jag fick några 

telefonnummer till olika modersmålslärare i olika språk i kommunen. Som tur var ställde 

modersmålslärarna upp och ville samverka i undersökningen och tre av informanterna ville se 

frågorna före intervjun. Därför skickade jag mina intervjuguider till deras adress per post.   
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   De flesta av mina intervjuer har genomförts i modersmålslärarnas lokaler och sista intervjun 

utfördes vid ett APT-möte i en korridor men det gick bra ändå.  Vid varje intervjutillfälle har jag 

använt diktafon. Fördelen med diktafon var att jag inte behövde koncentrera mig på att skriva ner 

hela intervjun vilket kan skapa missförstånd. Istället skrev jag bara nyckelord som i sin tur hjälpte 

mig att minnas och förbereda mig till nästa steg. 

    Intervjuer kan kallas för orientering när intervjuaren inför intervjun förklarar intervjusituationen 

för intervjupersonen (Kvale, 2009:144). Jag har påbörjat mina 6 intervjuer genom en orientering 

där jag kort presenterat syftet med intervjun och orsaken till att jag använder diktafon samt frågat 

intervjupersonerna om de hade några frågor innan jag började med mina.  

   Vid intervjuguiden kan man, enligt Dalen (2008:31), använda sig av ”områdesprinciper” som 

innebär att man börjar med frågor som ligger i ytterområdet i förhållande till det centrala och mer 

känslomässiga. Med utgångspunkt i denna princip och för att försöka skapa positiv stämning med 

de intervjuade vid intervjuerna så ställde jag några uppmjukningsfrågor till exempel om deras 

ålder, om hur många år de har arbetat som modersmålslärare och om hur många elever och skolor 

de undervisade i. Sedan ställde jag mina ostrukturerade frågor som består av tre delar. Första delen 

bestod av pedagogik, del två handlade om resurser och del tre om interkulturalitet i skolan. Den 

uppdelningen tror jag både kunde underlätta för informanterna att tänka kring frågorna och för 

mig att sammanställa dem. För att få en så allsidigt och fördjupad belysning av förhållandena som 

möjligt, genomfördes intervjuer med 6 modersmålslärare. 

    Fem av de sex modersmålslärarna arbetade heltid, en av dem arbetade i två olika kommuner och 

de andra arbetade bara i en kommun. Antal skolor varierade mellan ett, tre, fem, åtta, femton och 

sjutton som modersmålslärarna undervisade i under veckan.  Modersmålsundervisningen ägde rum 

på olika stadier från lågstadier till gymnasieskolan. Tre av modersmålslärarna hade elever från åk 

1 upp till åk 9 och tre andra modersmålslärare hade även gymnasieelever. Totalt undervisade 

modersmålslärarna 347 elever. Två av modersmålslärarna hade gått modersmålsutbildning mellan 

2-3 år i Sverige och alla utom en hade läst minst 15 poäng på högskolenivå för att få behörighet 

som modersmålslärare i Sverige. Personerna är anonyma och jag kommer att använda bokstäver 

A, B, C, D, E, F istället för namnen.  

Modersmålslärare A är en kvinnlig lärare. Hon är 44 år gammal och har bott i Sverige i 20 år, 

har jobbat som modersmålslärare sedan 1993 och undervisar i både persiska och kurdiska (sorani) 

i 3 skolor. Hon har 83 elever i åk1 till åk 9 samt jobbar som resurser och tolk i skolan.  Hon hade 
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gått barnskötareutbildning samt läste ett år på lärarehögskolan för att få lärarbehörighet i persiska 

språket. 

Modersmålslärare B är en kvinnlig lärare som kommer från Uzbekistan, är 35 år gammal som 

har bott i Sverige i 5 år, Hon har både arbetat som modersmålslärare och språkstödjare i 4 år. Hon 

undervisar uzbekiska språk i tre olika kommuner, har 16 elever i 5 olika skolor och i olika 

kommuner.  Hon har varit högskolelärare i litteratur i sitt hemland men ingen utbildning i Sverige. 

Modersmålslärare C är en manlig lärare som är 57 år gammal som har jobbat både som 

klasslärare i 5 år och modersmåls lärare i 23 år i Sverige. Han är från Kurdistan i Turkiet och 

undervisar i kurdiska (kurmanji) språket.   

Han undervisar bara i en skola med 98 elever i åk 1 till åk 9. Har varit gymnasielärare i Turkiet 

och har läst 20 poäng i Sverige vid på lärarhögskola i Stockholm för att få behörighet. 

Modersmålslärare D är en manlig lärare som är 48 år gammal och har jobbat som 

modersmålslärare sedan 1996. Han är från Chile och undervisar spanska. Han undervisar i 8 

skolor i veckan, har sammanlagd 65 elever och undervisar i spanska. Han har utbildat sig till 

modersmålslärare vid lärarhögskola i Stockholm.  

Modersmålslärare E är en kvinnlig modersmålslärare som är 64 år gammal, är från Iran som har 

jobbat som modersmålslärare i 15 år i Sverige.  Hon ger undervisning i persiska språket. Hon åker 

runt 15 skolor för att undervisa ämnet persiska och hade sammanlagt 85 elever i skolan. Hon har 

läst femton poäng på högskolan för att få lärarebehörighet i Sverige. 

Modersmålslärare F är en manlig modersmålslärare som har arbetat som modersmålslärare sedan 

2002 i den kommun han nu arbetar för, dessförinnan arbetade han för en annan kommun i 

Stockholms län. Han är från Irak och undervisar i Assyriska väst. Han pendlar mellan 17 skolor i 

veckan och har sammanlagt 60 elever i åk 1 till gymnasiet. Han har gått 

modersmålslärarutbildning i två år i Sverige.  

  

7. Resultat och analys av intervjuerna 
I det här avsnittet har jag sammanställt vad jag fått fram i mina intervjuer med modersmålslärarna 

och gjort en egen analys av delar av intervjusvaren. 
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7.1 Modersmålslärarnas arbetssätt och metoder  

7.1.1  Pedagogiska likheter och skillnader i undervisningen 

 Det fanns mycket gemensamt mellan de olika modersmålslärarnas beskrivningar av sina sätt att 

lägga upp undervisningen och om deras inställning till ämnet. Majoriteten av lärarna poängterade 

betydelsen av en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö där läraren stödjer eleverna i deras 

inlärningsprocess och stimulerar dem att bekanta sig med sin kulturella identitet och bakgrund, en 

bakgrund som kan påverka eleverna positivt. Detta stämmer överens med Stensmo (2006) som 

lyfter i boken ”Ledarstilar i klassrummet” fram begreppet ”uppmuntran” som ett centralt tema för 

Dinkmeyer & Derikurs (1963:50). Uppmuntran är en process”, betonar Dinkmeyer & Derikurs 

enligt Stensmo, som sätter värde på barnen/eleverna och visar tilltro till eleverna och deras 

förmåga. Eleverna anstränger sig, får plats, drar nytta av klassen som grupp och får tillhörighet, 

utvecklar sina färdigheter och till slut ökar intresset för undervisning rejält (Stensmo, 2006:143).  

   Även om inte alla modersmålslärarna hade gått lärarutbildning beskrev dem sitt arbete utifrån ett 

pedagogiskt utvecklande perspektiv där eleverna genom en uppmuntrande miljö fick stöd under 

sin inlärningsprocess. Samtliga lärare la också tonvikten vid samtal med eleverna i 

undervisningen. Lärarna A, B, E berättade att de hade varit politiker och detta återspeglades i valet 

av samtalsämnen i undervisningen. 

   Modersmålslärare A berättade att ”Jag använder mig av politik i undervisningen ” och 

modersmålslärare E berättade att ” För mig är samhällsfrågorna viktiga och för att få elever att 

prata brukar jag ställa frågor om samhälle och öppnar för diskussion”.  

   Båda två lärarna hade som mål att eleverna skulle kunna sätta in språket i olika sammanhang och 

få förståelse för hur det används. Detta kan man koppla till Gibbons som anser att språket ska 

sättas i ett sammanhang för att bli begriplig för eleverna. Språket är inte en linjär process, menar 

Gibbons (2006:12), utan det kan utvecklas när eleverna möter det i olika sammanhang. 

Modersmålsläraren spelar en central roll i processen att med orden om verktyg skapa sammanhang 

som främjar elevers kunskapsmässiga, språkmässiga och personliga utveckling. 

    Modersmålslärare F betonade att” För gymnasieelever använder jag mig av texter i böcker och 

aktuella händelser i lokala tidningar under en viss period. Texterna förklaras, diskuteras och 

analyseras med hjälp av mig varefter eleverna självständigt kan skriva egna texter”.  
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  Läroplanen anger att vid berättande texter, t.ex. tidningsartiklar, ska eleverna beskriva, förklara 

och argumentera utifrån texternas innehåll, ord och begrepp, (Skolverket, Lgr 11). Vid 

intervjuerna framkom emellertid också väsentliga skillnader mellan modersmålslärarna vad gäller 

pedagogiskt upplägg av undervisningen.   

    Modersmålslärare A beskrev att ” Jag använder mig av färdiga material och ibland kan föräldrar 

vara en tillgång för mig genom att hämta nya böcker från sitt land till undervisningen.   

Modersmålslärare B berättade att ”För mig är det läroböcker från Uzbekistan som gäller och jag 

har goda kontakter med några som är experter i språket och de skickar material till mig per post 

och internet”. Modersmålslärare D berättade också att ”Mina material kan variera från läroböcker 

och tidningar till material från internet och böcker eller stenciler för olika ämnen”. 

Modersmålslärare E berättade att ”Jag utgår från läroböcker eller färdigt material som handlar om 

kultur, historia, traditioner och myter. Därefter startas samtal med eleverna utifrån läromaterialet 

för att utveckla språket”. 

   Det som skiljer sig mellan modersmålslärarna C och F gentemot alla andra modersmålslärare var 

att de arbetar tematiskt. Modersmålslärare A nämnde att ”Jag arbetar på ett tematiskt sätt och varje 

termin väljer elever minst tre till fyra teman för att arbeta med på olika sätt”. Modersmålslärare F 

använde sig av ett liknande tematiskt undervisningssätt. Modersmålslärare F sa att ” Det bästa 

sättet som jag kan utnyttja den korta tiden för undervisningen på är att jag med hjälp av elever 

hittar deras intresse och utvecklar detta på olika sätt”. Det här sättet att arbeta stämmer överens 

med beskrivningar av cirkelmodellen som Gibbons presenterar. 

    När lärare C och F relaterade att de jobbade med tematisering, hade de också olika 

utvecklingsstadium/faser. Enligt lärarna hittade eleverna med hjälp av lärarna intressanta teman 

som handlade om elevernas ursprungskultur och historia.  Sedan delades eleverna in i små grupper 

för att hitta mer fakta om temat. Efterhand skulle dem redovisa för andra i klassen om frågan. 

Lärarens roll i elevarbetet var att fråga vad eleverna hade lärt sig och inte fråga om saker som de 

själva redan vet svaret på. Till slut skrev eleverna svaret i sin bok som ett led i deras 

språkutveckling. Av Gibbons (2008) och lärarnas beskrivning går det att dra slutsatsen att det är 

tids- och tankekrävande att arbeta tematiskt men trots att lärarna C och F enbart berättade att de 

hade ca 30 minuter per grupp till förfogande prioriterade modersmålslärarna att stötta elevernas 

utveckling av språket med utgångspunkt från det valda temat. Min tolkning av det temainriktade 

undervisningssätt som modersmålslärarna C och F beskrev att de använder sig av sig är att det kan 
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bygga upp och utveckla elevernas färdigheter. Samtidigt lär sig eleverna att arbeta både i par och 

självständigt med teman och får träning i att utveckla sitt skrivande. Att arbeta tematiskt påverkar, 

som jag tidigare beskrivit i teoridelen, inte bara elevernas förståelse av hemspråkets uppbyggnad 

utan lyfter även fram elevernas tidigare erfarenheter som gör det lättare att förstå och tolka även 

svenska och andra språk. 

   Modersmålslärarna A, B och E berättade att de använde sig av arabiska alfabetet i 

undervisningen som innebär att elever börjar skriva från höger till vänster med helt annorlunda 

bokstäver än det latinska alfabetet som svenska språket bygger på. Enligt lärarna tar det längre tid 

innan eleverna kommer i gång med skrivandet i dessa språk på grund av detta. Det medförde 

också att lärarna började med grammatiken senare. Modersspråkslärarna C, D, F berättade 

däremot att de begagnade latinska bokstäver vid undervisningen. Den här skillnaden i tidsåtgång 

kan vara en av anledningarna till att det var just två av de lärare, C och F, som utgick från det 

latinska alfabetet som ansåg sig ha tid att arbeta mer tematiskt med modersmålsämnet. 

    I kursplanen (2000:38) omnämns också att det är svårt att lära sig att skriva på vissa språk på 

grund av deras alfabets skillnader. Däremot nämner varken styrdokument, läroplan eller kursplan 

något om att ta hänsyn till skillnaderna mellan undervisning i modersmål och undervisning i andra 

ämnen vad gäller tiden man har till förfogande för undervisningen och förväntningarna på att man 

verkligen uppfyller de mål som finns för undervisningen. Detta visar, enligt min mening, på 

förhållandet att rådande styrdokument för skolan är dåligt anpassade till de förutsättningar som 

gäller för modersmålsundervisningen. 

7.1.2  Elevernas inflytande över modersmålsundervisningen 

 Modersmålslärarna hade delvis olika syn på elevernas inflytande och påverkan på 

undervisningen. Modersmålslärare A och B ansåg att elever får bestämma inom en bestämd ram 

annars skulle lektionen blir obegriplig för eleverna. Vid studiehandledning så finns det däremot 

inte så stort utrymme för elevinflytande, beskriver lärarna, eftersom de har så lite tid på sig och det 

är viktigt att använda den på effektivast tänkbara sätt. Majoriteten av modersmålslärarna (C, D, E 

och F) betonade däremot att ”det är viktigt att utgå från ett demokratiskt synsätt där lärare och 

elever bestämmer innehållet i lektionerna tillsammans, både för att undervisningen ska bli givande 

och för att den ska ge ett gott resultat. Modersmålslärare C berättade att ”t.ex. att en klass med 

högstadieelever bestämt att besöka en svensk TV-station för att göra en undersökning om deras 



22 

 

arbetssätt för att sedan berätta om det på sitt hemspråk. Eftersom ämnet är frivilligt slutar eleverna 

att komma till undervisningen om den är tråkig”. 

   Enligt Stensmo betonar Dreikurs (1968:82) att lärarna inte ”kan dominera eleverna på det sätt de 

kunde i den tidigare skolan, utan de måste vinna eleverna” (Stensmo, 2006:145). Det här 

förhållandet blir särskilt tydligt i modersmålsundervisningen eftersom eleverna normalt har sina 

modersmålslektioner utanför ordinarie schema och ämnet inte är obligatoriskt. I den bemärkelsen 

kan man, enligt min uppfattning, se att flera av modersmålslärarna påverkats av det nya 

interkulturella tänkesättet vad gäller elevernas inflytande över lektionernas innehåll. Om eleverna 

ska orka och vilja lägga sin tid på modersmålsundervisningen efter ordinarie skoldags slut krävs 

att det finns något speciellt som lockar dem med undervisningen. 

 7.2  Modersmålslärarnas uppfattningar om sina resurser för 

undervisningen        

7.2.1 Modersmålslärarnas verktyg i skolan 

 Modersmålslärarna använde olika material i undervisningen. Modersmålslärarna använde sig av 

läroböcker och annat färdigt material på olika sätt, några utgick i högre grad från läroböckerna för 

att därifrån komma vidare till samtal och kreativt arbete kring olika ämnen. Men andra, framförallt 

modersmålslärarna C och F, talade om att de i stället samlar material tillsammans med eleverna 

utifrån det tema varje enskild elev valt. Modersmålslärare A berättade att ”Vanliga material i 

undervisningen kan vara utdrag från internet (t.ex. hitta lätta svenska korsord att översätta till 

hemspråk), färdigtryckta stenciler, skönlitterära böcker och filmer. Modersmålslärare D berättade 

att ” Jag är särskilt aktiv i att begagna tidningar och debattartiklar i undervisningen, som jag 

hämtar från Latinamerika, och klassiska sagor på spanska som jag översätter till svenska”.  

    Det här överensstämmer med läroplanen som lägger tonvikten vid ”skönlitterära böcker, sagor 

och myter från olika tider och områden där modersmålet talas” (Skolverket, Lgr 11,s.90).  Genom 

att läsa skönlitteratur för eleverna så får de chansen att bekanta sig med villkoren från sitt 

hemspråksland samt bli stärkta i sin tillhörighet och självkänsla. 

   Modersmålslärare A, C och E berättade att de också använde sig av föräldrar i undervisningen, 

antingen för att hjälpa till att skaffa nytt material till ett ämne eller böcker eller för att själv komma 

att berätta om att hjälpa till att ordna en kulturell aktivitet, t.ex. nyårsfirande”.  Modersmålslärare 
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B berättade att ” jag samlar mitt material, både läroböcker och skönlitteratur mm., direkt från 

Uzbekistan, då det inte finns att tillgå i Sverige.” 

    Modersmålslärare C utmärkte sig bland lärarna då han betonade att ” Jag skapade en stor del av 

undervisningsmaterialet genom att själv eller med stöd av eleverna samla texter, bilder och ord 

från olika publikationer på turkiska, svenska och kurdiska språk som sedan kunde översättas till 

kurdiska vid behov. Materialet skulle utgå ifrån elevernas intresse och önskemål, passa in i olika 

sammanhang och diskuteras och utvärderas både innehållmässigt och språkmässigt av andra 

modersmålslärare. Efter synpunkter från andra lärare i kurdiska gruppen skickas sedan materialet 

till tryckeri för tryckning. Bara om alla i gruppen godkänt det användes sedan materialet också till 

nästa läsår. Vi har skapat 15 böcker på samma sätt och fortsätter med att skapa 1 bok/år”. 

     Detta synsätt att samla information med elever till undervisning är en förutsättning för den 

interkulturella pedagogiken som både Lahdenperä (2004) och Lorentz & Bergstedt (2006:27) talar 

om. Enligt författarna ser lärarrollen i det nya perspektivet mer som vägledning och handledning. 

Lärarens roll blir då inte i första hand att förmedla färdig kunskap från färdigt material utan också 

att vara aktiv i att vägleda och handleda eleverna under deras lärandeprocess. Detta kan man se i 

modersmålslärare C berättelse där nämner han att ”Jag använde mig i störst utsträckning av det 

interkulturella arbetssättet i undervisningen genom att inte förmedla färdig kunskap till eleverna 

utan stimulera dem att själva vara aktiva i att utforma och samla material till sin lärandeprocess”.     

7.3  Modersmålslärarnas roll i skolan 

7.3.1  Studiehandledning i modersmål och andra ämnen 

 Studiehandledning syftar till att ge stöd i olika ämnen till tvåspråkiga, språksvaga och 

nyinflyttade elever som inte har tillräcklig kunskap i svenska och inte kan följa den vanliga 

ämnesundervisningen utan att få studiehandledning på sitt modersmål (Skolverket, rapport 

2000:41). 

    Samtliga modersmålslärarna berättade att de hade mellan 4-6 timmar studiehandledning i 

veckan.  Undervisning ägde rum i elevernas vanliga klassrum bland andra elever. Eftersom 

eleverna inte behärskade sitt modersmål så talade lärarna antingen svenska eller både svenska och 

elevers hemspråk för att få göra lättare för de att komma i gång med svenska språket. Även Paulin 

(1993) betonar att syftet med studiehandledning är att stödja elevers verkan i modersmål eller 

andra ämnen på sitt modersmåls språk för att stimulera utvecklingen av språket (Paulin, 1993:86). 
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När lärarna talade svenska med elever vid studiehandledning och inte elevernas modersmål kunde, 

som Paulin påpekar, detta inte stimulera elevers utveckling av språk. Samtliga modersmålslärare 

ansåg att samarbete med klassläraren fungerade bra just vid studiehandledning.  Samtliga 

modersmålslärare påpekade att de utgick från klasslärarnas material och elevers behov vid 

studiehandledning samt fick de inte välja eller planera lektionen för eleverna.   

    Paulin (1993) talar också om vikten av samarbete mellan modersmålslärarna och klasslärarna 

för att stödja elever samt elever kan uppnå goda resultat. Man kan tolka att behovet av kontakt 

med klasslärarna i det fallet är inte bara för att få information om elevernas situation utan även på 

vilket sätt modersmålslärarna ska ha utnyttja och stödja elever att uppnå målet vid en begränsad 

tid på bästa möjliga sätt. 

   Modersmålslärare B och E berättade att de var tvungna att undervisa i olika ämnen. Det här 

medförde, enligt B och E, att de ibland inte hade tillräcklig kunskap inom respektive 

ämnesområde de skulle undervisa i och därför inte kunde uppnå önskat resultat med 

undervisningen. Modersmålslärarna tyckte att det skulle vara effektivare om de själva fick 

bestämma över vad studiehandledningen skulle innehålla. Av modersmålslärarnas berättelse och 

författarnas framställning kan man dra slutsatsen att ett språk stimuleras när man använder det i 

olika sammanhang och inte bara som ett hjälpmedel vid inlärning av andra språk.  

   Samtidigt som modersmålslärarna kan utgöra ett värdefullt stöd för elever med andra modersmål 

än svenska inom olika skolämnen så finns det, som jag ser det, risk för att studiehandledningen 

mest blir slöseri med tiden när modersmålslärarna tvingas undervisa i ämnen som de inte alls är 

kompetenta inom.  

7.3.2 Modersmålslärarnas samarbete med övriga lärare i skolan 

 Majoriteten av modersmålslärarna hade en bra relation med klasslärarna och betonade att 

samarbetet med klasslärarna funkade bra med vissa reservationer. Samtidigt framkom det ganska 

tydligt att modersmålslärarna på olika sätt kände sig förfördelade i förhållande till övriga lärare i 

skolorna. Modersmålslärare A förklarade att ” Jag tycker att skillnaden till andra ämnen i första 

hand ligger i att modersmålsämnet är frivilligt och därför är det ingen som riktigt tar det på allvar.  

     Av denna anledning vågade jag inte informera om elevernas frånvaro för rektorn eller 

klassläraren. Jag var rädd för att rektorn då skulle ta bort undervisning i modersmålet, då det är 

frivilligt för eleverna. Jag skulle vilja att alla lärare/modersmålslärare och rektorer samarbetar och 
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ständigt jobbar med varandra för att skapa en inlärningsmiljö där alla samarbetar mot samma mål. 

Jag önskar att rektorer ska tänka till och låta lärarna också få påverka, bestämma över eller ta 

beslut om elevers situation” sa modersmålslärare A.  

   Enligt läroplanen ska alla som arbetar i skolan” Samverka för att göra skolan till en god miljö 

för utveckling och lärande ”( Lgr 11).  Det är väldigt viktigt att all personal samverkar eftersom 

det leder att inlärningseffektiviteten i undervisningen förstärks. Modersmålslärare E, D, F 

berättade att de hade goda relationer med övriga lärare. ”Ju mera vi samarbetar med pedagogerna 

desto större möjligheter finns att stödja tvåspråkiga elever under deras utvecklingsprocess” 

modersmålslärare D. 

    Modersmålslärare B berättade att ” Jag har nära kontakt med klasslärarna för att jag är en viktig 

resurs för nyanlända elever som bara kan prata med mig och jag blir på så sätt en länk mellan 

elever, deras föräldrar och klasslärarna.  

   Modersmålslärare E berättade däremot att ”Jag bad klasslärarna flera gånger om att vi skulle ha 

utvecklingssamtal samtidigt men för att mina tider ligger efter ordinarie skolschemat har jag aldrig 

kunnat planera med dem. Klasslärarna har heller inte visat intresse för att ha gemensamma 

utvecklingssamtal. När det gäller omdömen står inte modersmålsämnet i omdömen ”  

    Detta stämmer inte överens med Lahdenperäs (2008:100) uppfattning att skolan ska anstränga 

sig att erbjuda och utveckla undervisningen i modersmål och samarbetet mellan 

modersmålslärarna och övrig skolpersonal. Samtidigt anordnas modersmålsundervisningen ofta 

utanför det ordinarie skolschemat då den är frivillig. Det här tyder enligt min tolkning på att 

modersmålsämnet inte väger lika tungt som andra ämnen i skolan vilket är problematiskt och 

borde tas på allvar.       

  Modersmålslärare C berättade att ”För mig är det lättare att kontakta klasslärarna eftersom jag 

har bara en skola och skolan kan använda mig som modersmålslärare, studiehandledare och tolk 

ibland därför jag har goda kontakter med klasslärarna”. 

   I boken ”Interkuturellt perspektiv” hänvisas till Alvesson (2001) i synen på ledarskap. Alvesson 

menar att personalen i det interkulturella perspektivet har stort inflytande på hur ledarskapet 

utformas och ”bestämmer” vad som fungerar som ledarskap. I interkulturella lärandemiljöer måste 

ledaren utgå från personalens värderingar, idéer och preferenser. Lorentz & Bergstedt (2006:104) 
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   Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att all personal i dagens skola är medvetna om den 

egna kulturbakgrunden och har förståelse för människor som har en annan kulturell bakgrund och 

annan utbildningsbakgrund. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär också att lärarna är öppna 

och beredda och har viljan att lära sig om sina elever och deras föräldrar. Det kan handla om deras 

kultur, bakgrund och inte minst om deras liv här i Sverige (Lahdenperä, 2004:69). Av Lahdenperä 

och Lorentz & Bergstedt kan man, enligt min uppfattning, dra slutsatsen att i ett interkulturellt 

förhållningsätt har alla i skolpersonalen samma rättigheter och alla ska få chans att påverka och ha 

inflytande över samt bestämma över värderingar och normer i skolan.  

 

7.4 Modersmålsämnets organisation 

7.4.1Förändringar de senaste åren inom ämnet 

 Den interkulturella pedagogiken har påverkat modersmålets olika områden. Några av 

modersmålslärarna såg enbart positivt på ämnets utveckling medan några tyckte att det skett både 

positiva och negativa förändringar. Modersmålslärare A beskrev att ”min tjänst i nuvarande skola 

hade minskat till 28 % och samtidigt som jag hade samma antal elever att undervisa som jag haft 

inom en heltidstjänst för några år sedan. Detta menade informanten A, på en rejäl nedskärning 

både kvalitetsmässigt och tjänstemässigt i modersmålsämnet”. Modersmålslärare C, D och F 

menade att förändringar inom modersmålsämnet har påverkat hela organisationen och av 140 

modersmål har bara 100 blivit kvar under det senaste året.   

   Gröning (2006) har påpekat att modersmålsämnet under senare tid utsatts för stora 

nedskärningar som förstärkt bilden av att modersmålsundervisningen har låg prioritet.  Det skulle, 

enligt min tolkning, kunna leda till stora undervisningsgrupper med olika undervisningsnivåer 

samt mindre tid för undervisning i skola, något som negativt påverkar undervisningskvaliteten.  

    Modersmålslärarna C, D och F tyckte att den ekonomiska ramen för modersmålsämnet och 

tillgången till material för modersmål är obetydlig. Istället för böcker används kopior av gamla 

material i undervisningen. Detta stämmer inte överens med Beijer (2008) som talar om att 

webbplatsen ”Tema modersmål” betydligt förbättrat tillgången på användbart material för 

modersmålsundervisningen. Men fortfarande är tillgången begränsad i jämförelse med svenska 

som ämne (Beijer, 2008:75). Vid intervjuerna förvånades jag över att ingen av lärarna kände till 

webbplatsen ”Tema modersmål”. Det verkar finnas en kunskapslucka hos modersmålslärarna vad 
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gäller tillgången till webbaserat material och datakunskap som kan vara värdefull och användbar 

för modersmålsämnet.  

    Modersmålslärare D talade om att ”Modersmålsundervisningen krockar med elevernas andra 

aktiviteter, studiedagar, idrottsdagar och andra saker man brukar göra under terminen. Detta leder 

till att eleverna förlorar många lektioner på grund av dessa omständigheter.  Den nya spanska 

generationen talar svenska hemma och föräldrarna har höga förväntningar på att deras barn lär sig 

spanska språket på en timme i veckan, framhöll han. Det skapar en pressad situation för 

modersmålsämnet”. ”En positiv förändring är att kraven på antal elever för att få rätt till 

modersmålsundervisning har minskat från fem till en elev i kommunen”, berättade 

modersmålslärare B.  

   Modersmålslärare B, C och E framhöll att modersmålsämnet har förändrats och globaliseringen 

har gjort vårt arbete mer ansvarstyngt och betydelsefullt. Modersmålslärare A berättade också att 

”Modersmålsämnet behöver tas på större allvar, rektorerna och övrig personal ska ha mer 

förståelse för ämnet och myndigheterna ska satsa mer på modersmålsundervisningen”.  

   Modersmålslärare F berättade att ”I vissa skolor har även modersmålsämnet schemalagts på 

dagtid. Rektorerna erbjuder tider för modersmålslärarna när eleverna inte har någon annan lektion 

under skoltiden. Men nackdelen med detta är att lektionerna blir tidbegränsade och att 

modersmålsundervisningen då i högre grad behöver anpassas efter rektors önskemål. Det skapar 

svårigheter för modersmålslärarna som har t.ex.17 skolor i veckan. säger (Modersmålslärare F).  

  Lahdenperä (2004:63) betonar att för att arbeta utifrån interkulturellt lärande krävs att 

modersmålslärarna inkluderas i arbetslaget och kan arbeta samma tider som andra lärare. Hon 

menar att modersmålslärarna är viktiga resurser och att deras arbete inte ska ligga efter skoltiden.  

Vidare betonar hon att med utgångspunkten i interkulturell kommunikation är interaktion med 

ömsesidig tolkning och inflytande mellan människor med olika kulturbakgrund där all personal 

ska ha kunskap om och förståelse för olika synsätt och beteenden.  

   Som jag upplevde det krockar detta beteende och synsätt med det mer segregerade synsätt som 

verkar vara förhärskande både bland modersmålslärarna och bland övrig skolpersonal. Ett sätt att 

bryta mönstret och närma sig Lahdenperäs vision om interkulturell kommunikation tror jag kan 

vara gemensamma fortbildningar mellan modersmålslärare och annan skolpersonal. 
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 7.4.2 Hur arbetar modersmålslärarna med kultur? 

   Enligt Lahdenperä (2004) bygger interkulturell pedagogik, som jag tidigare nämnt, upp en 

kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till individens 

utveckling och lärande. I det mångkulturella samhälle som Sverige i allt högre håller på att 

förvandlas till är det av särskilt stor betydelse att man lägger tonvikt på att lära sig mer om 

kulturarvet och traditionerna både från landet/länderna föräldrarna härstammar och från Sverige. 

Utifrån förståelse av den egna kulturella bakgrunden blir det lättare för eleverna att relatera till och 

sätta sig in i andras perspektiv och kulturella yttringar, menar Lahdenperä. 

   Modersmålslärare A och C berättade att för kurder och iranier är nyårsfirandet särskilt viktigt. 

Därför ville dem att eleverna skulle lära sig mer kring firandet och kunna ta vara på det. Både A 

och C firade noroz (nyår hos kurder och iranier) och diskuterade olika traditioner som pågick eller 

skulle genomföras under nyåret om vad man äter och varför man firar just på våren m.m. Med 

hjälp av föräldrarna ordnade både A och C nyårsfester där eleverna upplevde musik, dans, mat, 

teater, lekar och dikter på sitt språk. Modersmålslärare C berättade att ”eleverna känner sig väldigt 

stolta över sina kulturella bakgrunder och sin identitet vid olika situationer special vid olika 

nyårsfirande fester”.  

   Modersmålslärare B berättade att ”Jag arbetar på olika sätt för att stimulera elevernas intresse för 

hemspråkslandens samhällsliv, kultur, historia och traditioner. Jag utgår bl.a. från läsandet av 

lättlästa böcker och från rim, ramsor och musik. Vid de tillfällena är eleverna väl fokuserade och 

vill höra mera”. När modersmålslärarna arbetar på det sättet påminner det, enligt min uppfattning, 

om interkulturellt lärande där undervisningen baseras på aktiva studenter och deras erfarenheter 

och den möjlighet det ger dem till inlevelse i andra människor och deras behov.  

   Även i kursplan (2002:39) står att elever vid inlärning av modersmålsämnen ska känna till den 

viktiga delen av kulturarvet som består av musik, sång, visor och rim och ramsor samt undervisas 

om kultur, historia, traditioner och livsvillkor. Modersmålslärare E berättar att ”Jag medvetet 

väljer texter i undervisningen som handlar om elevernas kulturella identitet för att bekanta 

eleverna med deras traditioner. Jag uppskattar föräldrarnas engagemang just när det gäller kultur”.  

   Modersmålslärare D nämnde att ”Jag anknöt till kulturen genom att berätta om de koloniala 

makter som dominerade i hela Latinamerika samt berättade berättelser därifrån till eleverna. Jag 

brukar läsa olika texter om olika traditioner i hemlandet för flera år sedan och jämföra med nutida 

traditioner samt språka om viktiga högtider, religion och historia med eleverna”. 
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   Modersmålslärare F talar om att ” Det är viktigt för Assyriska elever som härstammar från ett 

folk utan eget land dominerade av andra folkslag, att lära känna sin kulturella bakgrund”. 

Modersmålslärarnas förhållningssätt till kultur stämmer väl överens med kultur som centralt 

begrepp i kursplanen. Bland mål att sträva mot i modersmålsämnets kursplan (2000) står att skolan 

i sin undervisning skall sträva efter att eleven ” tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och 

samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att kunna göra jämförelser med svenska 

förhållanden” samt att eleven ”stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel 

kulturtillhörighet” (Kursplan, 2000:37).  

   Modersmålslärarna var, som jag ser det, målmedvetna i sin roll och försökte förklara att de är 

kulturbärare och att deras uppgift inte bara är att lära ut språket utan också att aktivt arbeta och 

förmedla hemspråkslandets kultur till eleverna och stärka deras identitet. Min tolkning av 

modersmålslärarnas syfte med modersmålsundervisningens inriktning var att de ville öka 

elevernas förståelse och väcka deras intresse för sin kulturella bakgrund, samt stimulera elevernas 

tänkande och träna dem i att göra jämförelser mellan olika kulturer. På det sättet skulle de få ökad 

möjlighet att bättre förstå både sin och andras situation.  

    Enligt Lahdenperä (2004) bygger interkulturell pedagogik upp en kompetens hos alla pedagoger 

i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till individens utveckling och lärande. Även om 

flertalet av modersmålslärarna verkar ha mycket liten kunskap om interkulturell pedagogik kan 

man säga att deras undervisning till stor del ändå verkar upplagd utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt. 

 7.4.3 Integration i skolmiljön 

 Majoriteten av modersmålslärarna hade erfarenheter av diskriminering både från annan personal 

och från rektorn i skolan. Modersmålslärare A beskriver att” kommer man väl in i skolans 

arbetslag blir man accepterad från övriga personalen men detta händer bara när modersmålsläraren 

enbart arbetar i en enda skola. När man pendlar mellan olika skolor känner man sig ofta dåligt 

behandlad och utkastad, förra terminen slutade en modersmålslärare som hade arbetat 10 år i 

skolan utan att någon av de andra i personalen hade en aning om vem personen var. Däremot 

ordnade skolan en speciell ceremoni för en lärarvikarie som bara hade arbetat i en månad och 

sedan fick sluta”, berättade modersmålslärare A.  

   Modersmålslärare B beskriver att ”Jag känner mig främmande när jag sitter i personalrummet”.  

Jag skyller detta på min slöja som skapar omständigheter ibland och medverkar till att andra inte 
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accepterar mig i skolan.  Man ska inte behöva presentera sig flera gånger i veckan för att få 

tillgång till dator i skolan”. Samtliga modersmålslärare hade olika uppfattningar och olika 

erfarenheter av integrationsbegreppets betydelse i skolmiljön.”  

  ”Vi är den grupp som skolan alltid glömmer eller sätter i sista hand”, upplevde modersmålslärare 

A. ”Det känns som om vi är mindre värda. Det finns ingen lärare som känner modersmålslärarna 

väl i skolan. Vi presenteras som de som sitter i ett hörn i personalrummet och sällan har kontakt 

med de övriga i personalen”, fortsatte hon.  

    Även skolverkets rapport (Skolverket, 2002:50) nämner att ”många modersmålslärare är 

ensamma i sitt språk på sin skola eller till och med i sin kommun och har således inga kolleger att 

utbyta erfarenheter med”. Här ser man, som jag uppfattar det, tydligt att skolverket 

uppmärksammat att modersmålslärarna har en annan situation än de andra skollärarna.  

   Modersmålslärare C ” Jag vill behålla min kultur samtidigt som jag vill lära mig om andras 

kultur också. Jag är fullt medveten om min kulturs värde och låter inte andra trycka ner eller 

behandla mig själv som mindre värd. Det är skolans ansvar att ordna olika möten eller fester där 

personalen får träffas och utbyta erfarenheter samt få mer kunskap om varandras kulturer. Jag 

anser att efter den allt starkare globaliseringen har synen på tvåspråkighet och vikten av 

modersmålsundervisning ändrats men det tar lång tid innan man ser stora förändringar”. 

Modersmålslärare E och F ansåg däremot, att ” problemet med brist på samarbete handlar om 

mötet mellan två kulturer där kulturkrockar och okunskap om varandras kultur och bakgrund 

bidrar. Alla behöver ge varandra tid och försöka ha dialog med varandra för att få förståelse av 

varandra”.  

   Modersmålslärare F påstår att” Jag önskar mer kontakt med övriga lärare för att kunna utbyta 

erfarenheter med dem och lära känna den svenska kulturen bättre. Jag arbetade utifrån tanken på 

ömsesidig respekt och förståelse för individens olikheter och kunskap om deras kultur och deras 

synsätt i skolan samt att ge plats och chans att få kunskap om varandras kultur”  

   Modersmålslärare C berättade att ”rektorn behandlade mig dåligt när skolan drabbades av inbrott 

och alla klasser blev av med sina datorer. Alla andra klasser fick tillbaka sina datorer på samma 

gång, men inte jag. När jag klagade fick jag veta att skolan inte hade råd att köpa in datorer för 

modersmålämnet”.  
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    Det är mycket viktigt att man som lärare eller ledare kommunicerar på ett bra sätt så att det inte 

skapas motsättningar mellan olika grupper.  Det är också viktigt att man inte nedvärderar andra 

människors kulturer eller religioner. Alla i skolan har ansvar för att skapa en arbetsmiljö där ingen 

känner sig diskriminerad utan var och en känner sig trygg och respekterad. (Lahdenperä, 2004:64). 

Av lärarnas berättelse upptäcker man att det finns kunskapsbrister om modersmålsämnet på många 

håll och den syn som finns på ämnet hos många i den övriga skolpersonalen stämmer inte överens 

med interkulturell pedagogik och förhållningssätt såsom det beskrivits av olika författare.  Det 

krävs, enligt min uppfattning, ett ständigt arbete från alla i skolan, både lärare och skolledning, för 

att kunna byta det perspektivet och sträva mot att alla i skolpersonalen ska kunna känna sig trygga 

i sin yrkesroll och att ingen behöver känna sig utanför eller diskriminerad.  

7.4.4 Modersmålslärarna och skolans styrdokument 

Samtliga modersmålslärare lyfte fram hur svårt det är att uppfylla de höga krav som läroplanen 

ställer på undervisningen i modersmål med den ytterst begränsade tid de har till förfogande. 

Modersmålslärare A beskrev att ”Det blir svårt att nå de mål för resp. stadium/årskurs som 

läroplanen ställer upp.  Modersmålslärare B berättade att ”Jag försökte, trots den knappa tiden, att 

planera undervisningen och sköta kommunikationen med föräldrarna genom att skriva veckobrev, 

månadsrapporteringar och månadsvärderingar utifrån läroplanen”.  

   Även Lahdenperä (2004:62) betonar att verksamhetsplaner och lokala arbetsplaner är viktiga 

instrument i skolan eftersom de beskriver skolans mål och verksamhet. För att skolan ska 

utvecklas som interkulturell lärande miljö behöver modersmålslärarna i olika språk vara delaktiga 

i arbete.  Denna samverkan menar Lahdenperä främjar elevernas lärande och skapar ett 

gemensamt ansvar för skolmiljön samtidigt som modersmålslärarna känner sig mer värda i 

skolorna. 

  ”Självklart att jag planerar utifrån kursplan och eftersom elever ligger i olika nivåer så får man 

hoppas att de klarar målen för modersmålsämnet varje årskurs, någon garanti att de uppfyller 

målen finns dock inte” berättade modersmålslärare C. Modersmålslärare D berättade att ”uppfylla 

målet i kursplan och läroplan i ämnet har skapat omständigheter för oss modersmålslärarna.  En 

stressig situation som påverkar både lärare och elever och riskerar att kvaliteten i ämnet så 

småningom sjunker rejält”. Samt modersmålslärare F berättade om att ”modersmålslärarna i 

arbetslaget gick en kurs som handlade om på vilket sätt de ska arbeta för att uppfylla kursplanens 

och läroplanens mål. Den handlade exempelvis om hur modersmålslärarna ska kunna använda sig 
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av och koppla ihop texter och bilder för att väcka nyfikenhet, intresse och fantasi hos eleverna”. 

Modersmålslärare E också har berättat att ” Det är väldigt höga krav på eleverna som har lite tid 

för undervisningen i sitt modersmål”. 

    Detta förhållningssätt stämmer inte med Lorentz & Bergstedt (2006) som beskriver att 

interkulturell pedagogik handlar om möte med de andra men även om kommunikation. De menar 

att för att förstå andra ska man ifrågasätta sitt eget seende och beteende. Pedagoger öppnar för nya 

fantasier, förhållningsätt och problemlösningar. Att förstå modersmålslärarnas situation kräver, 

enligt mig, nya synsätt och nya förhållningssätt som ska genomsyra hela skolan. Det kan vara guld 

värt för modersmålslärarna att deras arbete uppskattas lika mycket som alla andra lärare i skolan 

från ledningen.        

    Interkulturella pedagogiken handlar om möte med andra men även inrymmer solidaritet, 

humanitet, inlevelse, kommunikation och interkulturell kompetens. Detta synsätt hjälper oss att 

ifrågasätta vårt eget seende och beteende i förhållande till det som vi inte förstår hos den Andre.  

Lorentz & Bergstedt (2006:162) påstår också att ett praktiskt användande av interkulturell 

pedagogik praktik kan skapas genom att pedagoger öppnar för nya fantasier, förhållningssätt och 

problemlösningar  

    Modersmålslärarnas berättelser om sin situation och sina svårigheter att uppnå målen för 

modersmålsämnet med de begränsade tider som de har till förfogande behöver tas på allvar enligt 

min mening. Som jag ser det är det skolans/ledningens ansvar i varje skola att hitta nya lösningar. 

Annars det finns risk för att många slutar att arbeta som modersmålslärare. För att kunna höja 

kvaliteten, bryta ner de rådande bilderna av ämnet som finns och skaffa nya bilder om 

modersmålslärarnas situation, måste myndigheterna bestämma sig hur de ska se på 

modersmålsämnets status i svenska skolan. 

   Skolverket rapporterar också om modersmålsämnets brist på resurser och läromedel och om att 

undervisningstiden är förlagd på eftermiddagar (Skolverket rapport 2002:105). Även Lahdenperä 

(2004:63) lägger tonvikt vid modersmålsämnet som en viktig resurs i skolan. Hon anser att en 

förutsättning för interkulturellt lärande är att skapa kontakt mellan modersmålslärarna och de 

andra lärarna och att modersmålslärarna därför både bör vara en del av arbetslaget och en del av 

det ordinarie schemat i skolan. Med detta kan man, enligt min uppfattning, säga att 

modersmålslärarna är en viktig del av skolans kulturella kompetens och för undervisningen av 
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tvåspråkiga elever kan det vara mycket betydelsefullt att övriga lärare samarbetar med 

modersmålslärarna och använder sig av deras erfarenheter. 

   I kursplanen (2000:38) omnämns också att det är svårt att lära sig att skriva på vissa språk på 

grund av deras alfabets skillnader. Däremot nämner varken styrdokument, läroplan eller kursplan 

något om att ta hänsyn till skillnaderna mellan undervisning i modersmål och undervisning i andra 

ämnen vad gäller tiden man har till förfogande för undervisningen och förväntningarna på att man 

verkligen uppfyller de mål som finns för undervisningen. Detta visar, enligt min mening, på 

förhållandet att rådande styrdokument för skolan är dåligt anpassade till de förutsättningar som 

gäller för modersmålsundervisningen. 

7.4.5 Modersmålslärarnas inställning till organisationen kring ämnet  

I det här avsnittet berättar modersmålslärarna om förändringar som har skett under det senaste 

året inom modersmålsämnet och ger förslag på hur man kan höja ämnets status.  

    De flesta av modersmålslärarna hade åsikter om de förändringar som skett i skolan de senaste 

åren och om vilken status modersmålsämnet nu har i skolan vad gäller tid, material och intresse 

från övrig personal för ämnet. Modersmålslärare A tog upp att ”Skolorna satsar på elevers B-språk 

och ger poäng till elever även om de inte kan behärska språket och dra nytta av det i arbetslivet 

samtidigt som modersmålsämnet tidigare inte gett några poäng alls oavsett hur duktiga eleverna 

varit i det. I jämförelse med B-språket kan de flesta tvåspråkiga elever behärska modersmålet bra 

vilket är en tillgång för eleverna i framtida liv och arbete”, menade A. Modersmålslärare E ansåg 

just att ”Ge modersmålsämnet ett meritvärde vid ansökan till andra utbildningar kan vara ett sätt 

att höja ämnets status.  Att modersmålsämnet är frivilligt för eleverna påverkar både andra lärare 

och föräldrars attityder och gör att de inte tar ämnet på så stort allvar”. Modersmålslärare C 

betonar att ”Föräldrarnas okunskap om ämnets betydelse eller att de själva är analfabeter och inte 

fått möjlighet att gå i skolan gör att de ofta räknar ämnet som oviktigt.  

    Samtliga modersmålslärare ansåg att det behövs stora förändringar, annars är det orimligt att ha 

så höga förväntningar på modersmålslärarna”. Modersmålslärare D ansåg att ”en del ensamma 

elever känner sig straffade av att alla kompisar går hem eller till fritidshemmet efter skolan medan 

de ska till modersmålslektion efter skolan”.  Det här en problematik som flera av 

modersmålslärarna verkade känna igen. Kanske skulle mycket kunna avhjälpas om 

modersmålsämnet blev en integrerad del av skolschemat under ordinarie lektionstid och inte vara 

placerat efter skoltiden. 
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   Jag kopplar modersmålslärare D:s resonemang till Paulin (1993:16–24)) som jag nämnde i 

inledningen som skriver att ” Modersmålet skall stimuleras i förskolan och i skolan på olika sätt 

för barn/elever”. Det blir, som jag ser det, inte riktigt någon stimulans för en ensam elev, man 

behöver någon att prata och jämföra sig med. Därför är det bra att ha fler än en ensam elev på 

lektionen. Men man kan göra lektionerna levande för ensamma elever genom att visa olika filmer 

på elevernas modersmål, lyssna på ljudböcker eller läsa tidningar och böcker som handlar om 

kultur och historia. Sådana lektioner kan stärka elevernas identitet, göra eleverna stolta över sitt 

modersmål och förhindra att eleverna känner sig straffade att gå till modersmålslektionen efter 

vanliga skolschemat. Det är svårt att lära sig språket med bara en lektion i veckan, så det är viktigt 

att motivationen att gå till lektionen finns där. 

   Även Paulin & Huuhtanen (1993:72) påpekar att språket framförallt lärs in i olika sammanhang 

tillsammans med kompisar och inte ensam i ett rum eller med en vuxen. Modersmålslärare B talar 

om att ”De flesta elever har andra aktiviteter efter skolan samtidigt med modersmålsämnet och att 

följa med elever till andra aktiviteter är nästan omöjligt för en ambulerande lärare. Att kunna vara 

delaktig i olika aktiviteter kan vara önskevärde för mig för att göra språket mer begripligt i olika 

sammanhang”. Modersmålslärare D berättade att ”Ett antal elever har en infödd svensk förälder 

och de behöver mer tid för att lära sig språket. Att ha en timmes språkundervisning på en skola för 

kanske 9 -15 elever som befinner sig på mycket olika nivåer i språket skapar en stressig miljö, inte 

en lärande miljö, i modersmålsundervisningen”.  

   Detta synsätt skiljer sig till viss del ifrån Paulin & Huuhtanen (1993:72) som tvärtom lyfter fram 

fördelen med heterogena grupper.  Hon menar att heterogena grupper vid 

modersmålsundervisning skapar en lärandemiljö där elever kan kommunicera med kompisar och 

andra elever och stora elevgrupper erbjuder flera möjligheter både till allmänt lärande och till att 

utveckla kamratspråket på modersmålet. Man kan tolka att kanske är det så vid undervisning av 

heterogena grupper att det är den korta tiden för undervisning som modersmålslärare D hänvisar 

till, och inte antalet elever, som skapar en stressig miljö. Det är lärarens ansvar att skapa en 

lärande miljö och ha i åtanke att eleverna kommer från olika klasser, befinner sig på olika nivåer i 

sin språkutveckling och inte har erfarenheter av modersmålsundervisningen som på annan 

undervisning i skolan. 
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8. Slutdiskussion  
Som jag tog upp i början av den här uppsatsen så var syftet bakom den att undersöka på vilket sätt 

modersmålslärarna lägger upp sin undervisning, vilka resurser och metoder de använder sig av, 

vilken roll de spelar i dagens skola samt på vilket sätt de använder sig av den interkulturella 

pedagogiken i sin undervisning?  Utifrån det har syftet ställde jag fyra övergripande frågor 

I slutdiskussionen vill jag föra ett sammanfattande resonemang kring mina respektive frågor och 

de svar jag kommit fram till utifrån de intervjuade modersmålslärarnas redogörelse för sin 

situation. 

   Jag ville få en bild av vilka metoder och arbetssätt modersmålslärarna använder sig av i den 

svenska skolan och hur de ser på de resurser de har att använda sig av i undervisningen och har 

samlat mina tankar kring vad jag kommit fram till i det första avsnittet. I det andra avsnittet av 

slutdiskussionen belyser jag kort studiehandledningen ur dessa aspekter. Därefter kommer jag i det 

tredje avsnittet in på inslagen av ett interkulturellt synsätt i modersmålsundervisningen och i det 

avslutande fjärde avsnittet kommer jag mer in på modersmålslärarnas syn på nuvarande och 

framtida organisation av modersmålsämnet samt deras upplevelse av sin roll och status i den 

svenska skolan. 

8.1  Modersmålslärarnas pedagogiska inriktning och resurser 

Samtliga modersmålslärare ansåg att det är lärarens ansvar att skapa en levande arbetsmiljö där 

eleverna blir bekanta med och får kunskap om sitt kulturella arv, ett arv som de kan använda både 

i sitt framtida liv och i sitt arbete. Majoriteten av modersmålslärarna begagnade färdiga 

läroböcker, internet, stenciler och skönlitterära böcker som sina hjälpmedel i undervisningen. 

Innehållet i läroböckerna handlade om kultur, historia, traditioner och myter från respektive 

länder. Resultatet av intervjuerna med modersmålslärarna visade att lärarna i och för sig tycker att 

de har god användning för det material de har att tillgå men de skulle önska sig mycket större 

resurser i form av läroböcker och annat åskådningsmaterial i undervisningen. 

    Calderon (2004)har betonat att ett utvecklande modersmål kan ge möjligheter och bättre 

förutsättningar för att erövra ännu ett språk. Att lära sig ett modersmål är, enligt Calderon, inte 

bara att lära sig ett språk utan även att lära sig om kulturella identiteter.  Samtliga 

modersmålslärare verkade ärligt vilja få eleverna aktiva i undervisningen och att de skulle ha 

inflytande över innehållet. Men samtidigt verkade det, som jag uppfattade det, som om den knappa 

tid de hade till förfogande, ca 30 min/elev eller grupp och vecka, gjorde att de i högre grad än de 
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själva önskade ansåg sig tvungna att styra undervisningens upplägg och innehåll utan elevernas 

medverkan.  

    Jag upplevde starkt i mina intervjuer att modersmålslärarna kände sig förfördelade i förhållande 

till rektor och övriga lärare i skolan. Lithman (1987:204) påpekar också att för att 

hemspråkslärarna bli bekanta med kursplanering ska samarbetet mellan hemspråkslärarna och 

ordinarie lärare fungera bra. Även Lahdenperä (2008) hävdar att för att ett arbete med 

verksamhetsplaner ska kunna bli interkulturellt och inkluderande bör modersmålslärare, elever och 

föräldrar från olika språk och minoritetsgrupper involveras i arbetet (Lahdenperä, 2008:91). I detta 

kan man se betydelsen av att all personalen ska anstränger sig för att skapa en lärande miljö där 

alla känner sig trygga och välkomna oavsett vilken position man har. Föräldrarnas samtal och 

läxgenomgång på hemspråket med sina barn är av avgörande betydelse i detta sammanhang. 

Föräldrarna kan också stötta lärarna mer direkt genom besök och materialstöd i skolan.  

   Alla modersmålslärarna i grundskolan hade 40 minuters lektionstid till förfogande för sin 

undervisning både i moderspråk och i studiehandledning oavsett antal elever som varierade mellan 

5- 15, en tid som i gymnasiet ökades till 1 timme. Enligt modersmålslärarnas berättelse behövs det 

mycket mer än 40 minuter i veckan för att man ska kunna lära sig ett språk. Jag hänvisar detta till 

tidigare forskning där Gröning (2006) ansåg att modersmålsundervisning ofta var begränsad till 30 

minuter/vecka för varje elev. Hur ska den tiden räcka för att lära sig ett språk?  Det finns också 

risk, enligt Gröning, att många slutar på modersmålsämnet eftersom tiderna ligger utanför 

ordinarie skolschema.  

  Av de intervjuade modersmålslärarna och Gröning kan man dra slutsatsen att skolan ska skapa 

förutsättningar för att elever ska få mer tid för modersmålundervisning eftersom det handlar om 

barnens språkutveckling. Ju bättre barnen kan sitt modersmål och har ett starkt språk desto lättare 

får barnen att lära sig andra språk.  

   Samtliga modersmålslärare var ense om att tiden var för knapp för att uppnå givna mål . 

Modersmålslärarna gärna ville ha modersmålsundervisningen förlagd till ordinarie skoltid, gärna 

på förmiddagarna i samverkan med de andra lektionerna, istället för som nu efter skoldagens slut 

då barnen är trötta och/eller gärna vill gå iväg till fritidshemmet eller på andra aktiviteter. Enligt 

min tolkning av det som informanterna har sagt har modersmålsämne inte riktigt accepterats som 

ett viktigt skolämne i nivå med de andra ämnena och det finns hela tiden en risk för att det läggs 

ner helt. Detta har blivit bekräftat från Skolverket som beskriver att modersmålsundervisningen 
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ännu inte har accepterats som ett riktigt/viktigt ”språkämne” och ofta som ses som oviktigt trots att 

det funnits i 40 år (Skolverkets rapport 2002:79).  

   Jag skulle önska att skolmyndigheterna bestämde sig för vad man vill göra med 

modersmålsämnet och ta ställning till dess behov. Antingen kan man nöja sig med att behålla 

ämnet som ett extra plus för barn med utlandsfödda föräldrar till att utanför den vanliga skoldagen 

få träna på hemspråket eller så kan man se modersmålsämnet som ett viktigt verktyg för att barnen 

ska kunna kommunicera med sina föräldrar och lära känna sin kulturella bakgrund och bli starka i 

sin identitet. Man kan också se modersmålsämnet som viktigt för att barn som växer upp i hem där 

det inte talas god svenska ska kunna få en språklig bas att lära svenska och andra språk från.man 

ska kunna lära sig svenska  

   Majoriteten av lärarna som arbetade i samma kommun ansåg att besparingar och nedskärningar 

har drabbat modersmålsområdet rejält, av totalt 140 modersmålslärare hade bara 100 fått stanna. 

Gröning (2006)i sin avhandling ”Studie 2” framhåller också att modersmålsämnet har utsatts för 

stora nedskärningar samtidigt som det regelmässigt förlagts till tider utanför ordinarie skoltid. Den 

nya organisationen minskar, enligt Grönings uppfattning, kvaliteten på undervisningen i 

modersmålsämnet. 

   Två av de intervjuade modersmålslärarna var dock huvudsakligen positiva till de förändringar 

som modersmålsämnet genomgått. Den ena av dem lyfte fram att antalet elever som krävs för att 

få rätt till modersmål minskats från fem till en elev i hennes kommun och den andra berättade att 

modersmålsundervisningen blivit schemalagd under dagtid i några skolor utifrån rektorns förslag 

och önskemål. Två av lärarna ansåg också att p.g.a. globalisering och behovet av kommunikation 

så värderas modersmålsämnet högre men fortfarande behövs stora förändringar i ämnet, menade 

dem. Tanken om globalisering och individualisering kan man koppla till interkulturell pedagogik 

som Lahdenperä (2004) representerade i teoridelen. Där kan individen i det globala samhället 

tänka ut och konstruera sin kunskap med hjälp av andra. Av modersmålslärarnas berättelse kan 

man, som jag tolkar det, dra slutsatsen att det finns en individualiserad syn på ämnet hos 

modersmålslärarna. Förändringarna i modersmålsämnet kan synas självklara men för att det ska 

ske stora förändringar i ämnet behövs, som Lahdenperä betonar, att ett nytt förhållningssätt 

genomsyrar samhälle och skola.  

   Intervjuresultatet visade att det bara var en av modersmålslärarna som gått utbildning för att få 

kunskap om hur den lokala kursplanen ska användas i skolan. Därför fattas det fortfarande 
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kunskap om dagens skolsituation hos ett stort antal modersmålslärare. De undervisar ofta efter de 

traditionella metoderna och utifrån sina tidigare erfarenheter.  

   Det kräver hårt arbete från både skolor och myndigheter att få alla lärare informerade och 

involverade i skolans arbete i stort med de fortlöpande förändringar som hela tiden genomförs.  

Resultatet från mina lärarintervjuer visade att majoritet av modersmålslärarna försöker följa 

skolans styrdokument vid uppläggning av undervisningen. Men oavsett hur modersmålslärarna 

arbetar, skulle de enligt min tolkning, aldrig kunna uppnå de höga kunskapsmål som är satta för 

modersmålsämnet, speciellt vad gäller de språk som arbetar med ett annat alfabet än det latinska 

som eleverna är vana vid från svenskan. Det står till exempel i kursplanen för modersmålsämnet 

att elever i femteklass ska ”kunna skriva kortare berättelse, brev eller redogörelse så att 

mottagaren kan förstå” (Skolverket 2000:39). I realiteten menade lärarna att det bara var en liten 

del av eleverna i femteklass som kunde skriva hela korrekta meningar på modersmålet och särskilt 

svårt var det för eleverna med annat alfabet. 

8.2 Modersmålslärarna som studiehandledare  

    Majoriteten av modersmålslärarna jag intervjuat vill inte ta på sig rollen som studiehandledare 

för tvåspråkiga elever i andra ämnen än modersmålsämnet. De ville istället ha en förmedlande 

funktion och kunna koncentrera sig helt på arbetet som språklärare. Modersmålslärarna tyckte inte 

att deras kunskap räckte till för undervisning i alla ämnen. Vid studiehandledningen tvingades de 

flesta av modersmålslärarna att använda svenska till stor del i stället för modersmålet därför att 

eleverna inte kunde behärska modersmålet tillräckligt bra. 

    Detta synsätt återspeglas i både Andersson i sin avhandling (2007:116) och Paulin (1993:87) 

som betonar att syftet med studiehandledning är att stödja eleverna på sitt modersmål i olika 

ämnen, inte att blanda med svenskan. Studiehandledningen fick, som jag uppfattade det, på så sätt 

en annan karaktär än den borde och blev inte i någon högre grad ett medel för att eleverna 

samtidigt utvecklade sitt modersmål. Är inte så att detta ge fel signal till elever att utnyttja 

modersmålundervisningen bara för att förstå och lära sig svenska och inte för att få kunskap om att 

deras modersmål är en del av en kulturell identitet.  

8.3  Modersmålslärarnas interkulturellt inspirerade arbetssätt 

 Trots att ingen av de intervjuade modersmålslärarna var bekanta med begreppet interkulturell 

pedagogik använde de sig, som jag ser det, i undervisningen av olika arbetssätt som stämmer väl 
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överens med den interkulturella pedagogiken. Samtliga av modersmålslärarna berättade att de 

utöver språkutlärningen också arbetade mycket med att stärka elevernas kulturella identitet på 

olika sätt. I det arbetet så arbetade lärarna inte bara med att göra eleverna bekanta med 

hemspråksländernas samhällsliv, kultur och traditioner utan också att jämföra dem med svensk 

kultur och språk och den verklighet eleverna lever i här.  

   Även Lahdenperä (2004) lägger tonvikt vid att en passande utbildning behöver utgå från Sverige 

som ett mångkulturellt land och de förändringar i pedagogiken det medfört. Utbildningen ska 

främja kulturell identitet och att vi alla har full förståelse för varandras kulturella skillnader.  

På grund av ett ökande antal elever med annan kulturell bakgrund än den svenska är det 

nödvändigt att förändra undervisningen och använda nya synsätt som passade till den nya 

situationen i skolan.  Lorentz & Bergstedt (2006) framhåller också att i skolan som kulturell 

mötesplats och i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle har i teoretisk mening alla, 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund, lika rättigheter och möjligheter att arbeta för en 

samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.  Detta innebär att alla i samhället ska ha 

ömsesidig respekt och tolerans samt kunna vara delaktiga i och medansvariga för (Lorentz & 

Bergstedt, 2006:114).   

   En minoritet av modersmålslärarna (C och F) arbetade tematiskt vilket innebar att eleverna fick 

välja mellan ett visst antal givna teman och sedan vara med om att samla material till dessa 

tillsammans med läraren varefter de arbetade med samma tema i ca 4-6 veckor genom att läsa 

(böcker, tidskrifter, tidningar, internet), skriva, rita, ta fram musik etc. 

Den här undervisningsmodellen liknar den cirkelmodell som Gibbons (2006) berättar om och 

passar, enligt min uppfattning, väldigt väl in i den demokratiska, interkulturella 

undervisningskontext som den nya pedagogiken kretsar kring. Tre av modersmålslärarna upplevde 

att de på olika sätt blivit dåligt behandlade och kände sig utanför lärargemenskapen i skolan. 

Verkligheten visar att det finns fortfarande etnocentriska uppfattningar om ”de Andra” i skolorna. 

Även i läroplan framhålls att alla i skolan ska bemötas med respekt, ett öppet förhållningssätt mot 

alla andra för att göra skolan till en god miljö (Skolverket, Lgr 11). 

    Med denna förhållningsätt som utgångspunkt bör modersmålsundervisningen, enligt min 

mening, bli schemalagd och inte ligga efter elevernas ordinarie skoltid. Sammanfattningsvis kan 

sägas att vid inlärning av tvåspråkiga elever är det, enligt min erfarenhet, oerhört viktigt att 

modersmålsläraren försöker fånga elevernas intresse och hitta på intressanta samtalsämnen 
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eftersom eleverna oftast använder svenska språket mer än hemspråket både i skolan och i sitt 

vardagsliv. Till och med en del utlandsfödda föräldrar talar svenska med sina barn vilket, anser 

jag, gör att barnen inte självklart ser betydelsen av att lära sig föräldrarnas modersmål, särskilt 

som undervisningen är förlagd efter ordinarie skoldags slut. Ökad kunskap om ens rötter bidrar, 

som jag ser det, till öppenhet i värderingarna även utanför den egna kulturella sfären. 

8.4 Modersmålslärarnas inställning till sin framtida roll 

   Samtliga modersmålslärare hävdar att ”ämnet modersmål står utanför det ordinarie schemat i 

skolan och att modersmålslärarna därför missar viktig information som tas upp i arbetslaget. 

Dessutom påverkas elevernas prestations- och koncentrationsförmåga negativt av att lektionerna i 

modersmålsämnet ofta ligger efter ordinarie skoltid”. Skolverket rapporterar också om 

modersmålsämnets brist på resurser och läromedel och om att undervisningstiden är förlagd på 

eftermiddagar (Skolverket rapport 2002:105). Även Lahdenperä (2004:63) lägger tonvikt vid 

modersmålsämnet som en viktig resurs i skolan. Hon anser att en förutsättning för interkulturellt 

lärande är att skapa kontakt med modersmålslärarna och att modersmålslärarna därför både bör 

vara en del av arbetslaget och en del av det ordinarie schemat i skolan. Enligt min mening är 

modersmålslärarna en viktig del av skolans kulturella kompetens och de kan vara till stor hjälp i 

olika sammanhang. 

   Deras erfarenheter och kunskaper är värdefulla för skolundervisningen av tvåspråkiga elever.  

Modersmålslärarna lyfte fram att skolorna satsar på elevers B-språk och ger poäng till elever i B-

språk även om eleverna inte kan behärska språket och dra nytta av det i arbetslivet. Samtidigt som 

modersmålsämnet tidigare inte gett några poäng alls oavsett hur duktiga eleverna varit i det. I 

jämförelse med B-språket kan de flesta tvåspråkiga elever behärska modersmålet bra vilket är en 

tillgång för eleverna i framtida liv och arbete.  

   Modersmålslärarna hade olika förslag för att höja modersmålsämnets status och göra ämnet 

viktigt och jämförbart med andra skolämnen. En av lärarna tyckte att ett sätt att höja statusen vore 

att ge modersmålsämnet ett meritvärde vid ansökan till andra utbildningar. Andra ansåg att det 

faktum att modersmålsämnet är frivilligt för eleverna påverkar både andra lärare och föräldrars 

attityder och gör att de inte tar ämnet på så stort allvar. En av lärarna hävdade att föräldrarnas 

okunskap om ämnets betydelse eller att de själva är analfabeter och inte fått möjlighet att gå i 

skolan gör att de ofta räknar ämnet som oviktigt. En annan lärare tyckte att en del ensamma elever 
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känner sig straffade av att alla kompisar går hem eller till fritidshemmet efter skolan medan de ska 

till modersmålslektion efter skolan.  

   Samtliga modersmålslärare ansåg att det behövs stora förändringar, annars är det orimligt att ha 

så höga förväntningar på modersmålslärarna. Detta väcker för mig frågan varför ämnet inte tas på 

större allvar efter all forskning som har gjorts om ämnet och betydelsen av att behärska sitt 

modersmål. Varför ska modersmålsämnet drabbas särskilt hårt när skolorna måste spara, trots att 

det anknyter till en viktig del av barnen kulturell identitet och därigenom kan ha stor inverkan på 

barnens framtid.     

   Även Paulin & Huuhtanen (1993:72) påpekar att språket framförallt lärs in i olika sammanhang 

tillsammans med kompisar och inte ensamt i ett rum eller med en vuxen. Modersmålslärarna jag 

intervjuade är eniga om att de flesta elever har andra aktiviteter efter skolan samtidigt med 

modersmålsämnet och att följa med elever till andra aktiviteter är nästan omöjligt för en 

ambulerande lärare. Att kunna vara delaktig i olika aktiviteter kan vara ett önskevärde för lärarna 

för att göra språket mer begripligt i olika sammanhang men modersmålslärarna jag träffade ansåg 

det inte möjligt att genomföra i verkligheten.  

    Av modersmålslärarnas berättelse kan jag dra slutsatsen att ett antal elever har en infödd svensk 

förälder och de behöver mer tid för att lära sig språket. Att ha en timmes språkundervisning på en 

skola för kanske 9 -15 elever som befinner sig på mycket olika nivåer i språket skapar en stressig 

miljö, inte en lärande miljö, i modersmålsundervisningen. 

   Modersmålslärarnas splittrade arbetssituation och modersmålsämnets ojämna resurstilldelning 

från skolornas sida ger, som jag uppfattat det, en bild till eleverna av att modersmålet har låg 

prioritering vilket skapar negativa konsekvenser för både lärare, elever och deras föräldrar. 

Samtidigt finns det en förväntan på modersmålslärarna att inte bara stödja eleverna under deras 

inlärningsprocess utan också vara med och utveckla elevernas kulturella identitet och tillhörighet. 

Modersmålslärarna brukar, enligt min erfarenhet, få kämpa hårt för att få denna ekvation att gå 

ihop. 

9.  Slutord 
I en värld med stor interaktion mellan olika länder ökar också behovet av samspel mellan 

människorna med olika kulturell bakgrund i vårt svenska sammanhang. Språkutveckling blir mer 

aktuell i den globala värld vi lever i. Språket har en avgörande roll för förståelse, dialog med andra 
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och det är det basala medlet för kommunikation om vi gemensamt ska kunna skapa en bättre 

framtid. Den interkulturella pedagogiken kräver mer kunskap och vetande från modersmålslärarna 

för att de ska kunna stödja andra individer under deras inlärningsprocess.  

   Modersmålslärarna är väldigt utspridda och arbetar i flera skolor, och ibland t.o.m. i olika 

kommuner, under samma vecka. Därför blir samarbetet med de andra i personalen väldigt svårt, 

vilket i slutändan missgynnar eleverna. Det är rektorns ansvar att ge förutsättningar för 

modersmålslärarna att vara delaktiga i att utforma skolornas mål och värdegrund så att den tar 

hänsyn till de enskilda individernas skiftande behov. 

   Med detta som bakgrund skulle jag vilja avsluta med modersmålslärare A:s vision om 

modersmålsämnets utveckling. ”Jag skulle vilja att alla lärare/modersmålslärare och rektorer 

samarbetar och ständigt jobbar med varandra för att skapa en inlärningsmiljö där kan alla 

samarbeta mot samma mål och gemensamt ta ansvar för elevernas inlärningssituation”. 

 9.1 Vidare forskning kring modersmålsämnet  

Forskningen skulle kunna baseras på en enkät till ett större antal hemspråkslärare för att få en 

bättre överblick över hemspråkslärarnas syn på sin roll och den pedagogik de använder, om de 

känner till och använder sig av den interkulturella pedagogiken och kring vilka tankar de har om 

modersmålsämnets utveckling? Intervjusvaren skulle kunna kompletteras med observation för att 

se om teorierna och praktiken stämmer överens med varandra. 
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11. Bilaga 
 

Intervjuguide 

 Tack för att du ställde upp på en intervju. Syftet med min undersökning är att få en bättre 

uppfattning och insyn om modersmålslärarnas arbetssätt och vilka resurser de kan arbeta med. Jag 

är intresserad av att veta hur din situation ser ut i skolan? Har du några frågor innan vi börjar? 

Inledande/bakgrundsfrågor 

1.  Hur gammal är du och hur länge har du varit modersmålslärare? 

2.  Var kommer du ifrån och vilka språk undervisar du i? 

3.  Hur många skolor jobbar du på? 

4.  Hur många elever har du? 

Pedagogiska/klassrummet frågor 

1. Kan du beskriva hur du jobbar i klassen? 

2. Jobbar du utifrån några pedagogiska idéer eller är du inspirerad av någon pedagogik? 

3. Vad använder du för verktyg i undervisningen? 

4. Använder du läroböcker eller dagens tidningar och aktuella debatter i undervisningen? Om ja: 

På vilket sätt? 

5. Använder du skönlitterära böcker i undervisningen? 

6. Jobbar ni med grammatik eller använder du andra övningar i undervisningen?   

7. Är det eleven själv som bestämmer vad ni ska göra under lektionen? 

8. Har du någon pedagogisk utbildning?  

 Resursfrågor 
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1.  Hur jobbar du med klasslärarna? Har du haft något problem med klasslärarna? 

2.  Är det något som funkar bra när det gäller klasslärarna och vad skulle kunna förbättras? 

3.  Har det blivit bättre de senaste åren, när det rör sig om lön, läromedel eller pengar för 

modersmålsundervisning?  

4.  Har ni fått fortbildningar för vidare utveckling i ämnet modersmål? 

5.  Har du studiehandledning i skolan? Tycker du att de ekonomiska resurser för studiehandling 

svarar mot behoven i skolan? 

6.   Har skolan använt dig som tolk? 

Interkulturalitetsfrågor 

1. Känner du till skolans pedagogiska mål och värdegrund?  

2. Upplever du att du blir dåligt behandlat/diskriminerad i skolan? På vilket sätt?  

3.  Har det skett några förändringar i ämnet modersmål under de senaste åren? Om Ja, Hur? 

4. Har ni någon speciell läroplan/kursplan som ni utgår ifrån och hinner ni uppfylla målet med de 

begränsade tiderna?  

5. Vad har du för förväntningar på skolan och vad önskar du vore bättre i skolan? 

6. Har du använt lektionstiden till att skapa förståelse mellan olika kulturer? T.ex. genom att 

berätta, rollspel, värderingsövningar, eller göra debatt i klassen?  

7.  Har du erbjudit elever att göra skolarbete om sin kultur? 

8. Hur ser samarbete mellan dig och föräldrarna ut och har du tänkt dig att erbjuda föräldrarna att 

få komma och berätta om sin hemkultur? 

9.  Hur upplever modersmålslärarna integrationen i skolan? 
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