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1. Inledning  

Invandringen från hela världen till Sverige har ökat under de senast åren, och idag är 

Sverige ett mångkulturellt samhälle (SCB, 2018). Enligt Statistikdatabasen (2018) har 

nästan 20 % av Sveriges befolkning en mångkulturell bakgrund. Dessa 20 % kommer 

från mer än 200 länder. Detta ställer nya krav på de svenska skolorna, för att ta emot 

eleverna som kommer från olika kulturer och språkbakgrund.  

De flerspråkiga eleverna i den svenska skolan har möjligheter och rättigheter till 

modersmålsundervisningen. Skolverket (2011) betonar betydelsen av modersmålet för 

elevernas språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolverket (2011) nämner 

särskilt elever som har kunskap och förmågor inom sitt modersmål. Modersmålet blir 

också ett viktigt redskap för inlärning hos nyanlända elever, samt ökar integrationen och 

ger eleverna den tryggheten och jämlikheten som behövs inom skolatmosfären (Paulin, 

1993). 

Modersmålsundervisningen har blivit en aktuell fråga de senaste åren på grund av ett 

ökande antal elever som deltar i modersmålsundervisning. De elever som idag finns på 

modersmålslektionerna är både elever som har flyttat till Sverige och elever som är födda 

i Sverige och talar sitt modersmål hemma. Statistiken för modersmålsenheten i X 

kommun i södra Sverige visar att antalet elever som deltar i modersmålsundervisning har 

ökat kraftigt i den svenska skolan de senaste sex åren.  Statistiken visar också att antalet 

elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan i denna kommun har ökat från 

1916 elever för läsåret 2012/2013, till 2574 elever läsåret 2017/2018. Det innebär en 

ökning med 34 %. 

Studien grundar sig på våra erfarenheter som modersmålslärare och fokuserar på vad 

modersmålsläraren anser vara det viktigaste för att genomföra modersmålsundervisning 

på bättre sätt. Vi är ambulerade lärare som åker mellan skolor för att undervisa eleverna 

i modersmål. I de elevgrupperna som deltar i modersmålsundervisning finns det stora 

skillnader och variationer när det gäller modersmålsspråkliga kunskaper enligt våra 

erfarenheter. Utifrån relevanta erfarenheter om hur modersmålsundervisningen 

organiseras och vilken status både ämnet och modersmålslärarna har i skolan har tankar 

väckts att undersöka de befintliga möjligheterna och hindren för 

modersmålsundervisningens utveckling. 
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2. Bakgrund  

Bakgrundskapitlet innehåller fyra avsnitt. I det första avsnittet presenteras de relevanta 

begreppen som används i studien. I det andra avsnittet redovisas vad styrdokumenten, i 

form av förordningar och kursplaner, säger utifrån modersmålsundervisningens syfte och 

rätten till modersmålsundervisning. I det tredje avsnittet presenteras några kritiska 

faktorer och möjligheter som påverkar modersmålsundervisningen utifrån övrig litteratur. 

Till sist redovisas tidigare forskning om modersmålsundervisning. 

2.1 Nyckelbegrepp 

I arbetet används några begrepp och i det avsnittet definieras dessa begreppen. 

Definitionernas beskrivning är tagna från vetenskaplig litteratur och styrdokument. 

2.1.1 Modersmål  

Modersmålet är första språk barnet kan lära sig i tidig ålder. Ladberg (2003) beskriver 

modersmålet som det eller de språk som fostret får höra i moderlivet. Om modern talar 

flera språk får barnet förutsättningar att bli flerspråkigt (Ladberg, 2003). Enligt 

Skolverkets rapport (2002) är modersmålet elevers första språk. Det är ett skolämne som 

har egen kursplan och betygskriterier (Skolverket, 2002). Modersmålet kan definieras 

som det språk som eleven lär sig först och det redskap som eleven använder för att förstå 

sin omvärld och utveckla lärande och bekräfta sin identitet (Skolverket 2002). Eleven 

som växer upp i tvåspråkiga familjer kan ha två olika språk i familjen (Skolverket 2002). 

Modersmålet definieras då efter det språk som individen använder mest och behärskar 

bäst (Börestam & Huss, 2001).  

2.1.2 Modersmålsundervisning 

Begreppet modersmålsundervisning används i detta arbete för sådan undervisning som 

sker i ett språk som är elevens modersmål men inte huvudspråk i det land individen 

befinner sig i. Modersmålsundervisningen erbjuds elever som har minst en 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska (Musa, 2013). 

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskola och gymnasium (Skolverket, 

2011). Modersmålsundervisningen ger flerspråkiga elever möjligheter att samtala, läsa 

och skriva, då varje elev får chansen att utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin modersmålsspråkliga förmåga (Arja, Almgard & Qamhawi 

,1994).  



 

3 

 

2.1.3 Modersmålslärare 

En modersmålslärare är en lärare som talar samma modersmål och kommer från samma 

kulturområde som eleven. Ladberg (2000) beskriver modersmålslärare som en 

nyckelperson för eleven eftersom hen har kunskaper och erfarenheter som svenska 

pedagoger inte har. Ladberg hävdar också att modersmålslärare skapar en positiv förebild 

för invandares ungdomar något som ingen pedagog kan efterskapa (a.a.). En viktig 

uppgift för modersmålslärarna är att hjälpa eleven med identitetsutveckling, ge den 

kunskap om sitt ursprung och förståelse för sin förhållandet till Sverige (Arja et al., 1994). 

En duktig modersmålslärare är den som ger eleven en bekräftande bild av sig själv genom 

att visa att det är möjligt att klara sig i det nya landet (Ladberg, 2000).  

2.1.4 Digitala verktyg 

Digitala resurser inbegrips av olika tekniska utrustningar som används i skolan. Det kan 

vara fråga om datorer, projektorer, digitalkameror, skannrar, mobiltelefoner, smarta 

skrivtavlor, surfplattor och program som används i skolan. Denna utrustning underlättar 

elevernas lärande samt möjliggör en mer inkluderande miljö (Gustavsson, 2014). 

2.1.5 Fjärrundervisning 

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv. Undervisningen sker i realtid 

genom att datorn används för kommunikation mellan lärare och elever. Elever och lärare 

anträffas och befinner sig i olika lokaler under undervisningen. Det skiljer sig från 

distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska genomföra sitt 

skolarbete (Aldin, 2017).  

2.1.6 Heterogena elevgrupper  

Heterogena elevgrupper innebär att det i en och samma elevgrupp kan finnas elever som 

nyligen har kommit till Sverige tillsammans med elever som är födda i Sverige. Då blir 

det en stor variation och spridning i kunskapsnivå. Ofta är eleverna inte jämnåriga men 

går ändå i samma grupp. I extrema fall kan grupperna bestå av elever från årskurs ett till 

nio eller, en blandning mellan grund- och gymnasier elever. Enligt Skolverket (2002) är 

de krympande ekonomiska resurserna till modersmålsundervisningen en orsak till 

heterogena elevgrupper under modersmålslektioner.  
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2.1.7 Flerspråkiga elever 

Begreppet flerspråkiga elever innefattar elever som kan behärska två eller flera språk i 

olika situationer. Eleverna har utländsk bakgrund och är inte födda i Sverige alternativt 

att föräldrar som är födda i ett annat land (Hyltenstam & Lindberg, 2013). 

2.2 Styrdokumentens syn på modersmålsundervisning 

Följande avsnitt syftar till att ge en bakgrund till ämnesområdet och lyfter fram relevanta 

styrdokument som omfattar modersmålssyftet och vilka har rättighet till 

modersmålsundervisningen.  

2.2.1 Modersmålssyftet 

I Läroplanen för gymnasiet - grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det 

en beskrivning av modersmålsundervisningssyftet (Skolverket, 2011). Målet för 

modersmålsundervisningen är att  

Eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om 

kulturer och samhällen där modersmålet talas (Skolverket, 2011b, s. 87). 

Modersmålsundervisning bidrar till att förstärka och utveckla elevernas personliga och 

kulturella identitet (Skolverket, 2008a). I Skolverket (2011a) hävdas att syftet med 

modersmålsundervisning är att eleverna tillsammans med andra får fördjupa och utveckla 

sin kunskap i modersmålet samt att eleverna får möjlighet att jämföra situationer i olika 

kulturer och därför lär de sig att förstå sitt egna språk, bakgrund och situation. 

Skolverket (2011a) poängterar betydelsen för den flerspråkiga eleven att kunna sitt första 

språk, då goda kunskaper i modersmålet främjar kunskapsinhämtning i övriga ämnen i 

skolan. Modersmålet bidrar till att eleverna reflekterar över problem och försöker förstå 

dem. Dessutom spelar det en viktig roll för elevens trygghet, självförtroende och inte 

minst för deras identitet (Skolverket, 2011b). 

Styrdokumenten beskriver modersmålsundervisningens syfte att utveckla elevernas 

kunskaper i och om sitt modersmål samt sina kunskaper om kultur och samhällen där 

modersmålsspråket talas (Skolverket, 2011a). Det bidrar till att utveckla förutsättningar 

för elevernas kulturella identiteter. Modersmålsundervisning underlättar elevernas 

lärande i både svenska och andra skolämnen, eftersom modersmålet har stor betydelse för 

flerspråkiga elevers identitet och självkänsla (Skolverket, 2017a). 
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Skolverkets rapport (2002) konstaterar att elevernas kognitiva utveckling, 

identitetsutveckling och lärande hjälps av undervisning som bedrivs på både elevernas 

första- och andraspråk (a.a.). Rapporten (a.a.) betonar att ett välutvecklat modersmål ger 

bättre möjligheter för de tvåspråkiga eleverna att lära sig det svenska språket. 

Flerspråkigheten i förskolan och skolan skapar goda möjligheter för utveckling och bättre 

inlärning. 

2.2.2 Rätten till modersmålsundervisning  

Modersmålet utgör dagligt umgängesspråk för eleverna vilket innebär att de skall ha 

grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisningen är kostnadsfri och 

frivillig och elevens föräldrar bestämmer om deras barn ska delta på 

modersmålsundervisningen eller inte. Enligt skollagen (SFS 2010:800) är kommunerna 

skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning. 

Skolverket (2008a) betonar också att skolan har skyldighet att anordna 

modersmålsundervisning under förutsättning att det finns minst fem elever i kommunen 

med samma modersmål och att det finns en lämplig lärare. Enligt Skolverket (2002) har 

alla elever som har ett modersmål annat än svenska, rätt till en modersmålsundervisning 

(a.a.). Vidare skriver Skolverket att modersmålsundervisningen utgör ett eget ämne och 

det finns skrivna kursplaner och betygskriterier för ämnet (a.a.). Flerspråkiga elever har 

dock endast rätt till modersmålsundervisning i ett språk även om man behärskar två eller 

fler språken (a.a.).  

2.3 Modersmålsundervisning utifrån skolverkets källor och övriga litteratur     

Utifrån litteraturen, Skolverkets material och rapporter som presenteras i första delen av 

detta avsnitt, återfinns några svårigheter och kritiska faktorer som påverkar 

modersmålsundervisningen. Dessa faktorer kan vara inlärningsmiljön för 

modersmålsundervisning, heterogena elevgrupper och befintliga läromedel. I den andra 

delen redovisas utvecklingsfaktorer och möjligheter till digitala resurser och 

fjärrundervisning i modersmålet som påverkar modersmålsundervisning. I den sista delen 

presenteras modersmålsundervisning i den valda kommunen. 

2.3.1 Svårigheter inom modersmålsundervisning  

En del av den grundläggande problematiken kring modersmålsundervisningen noteras av 

Hyltenstam och Tuomela (1996). Det som tas upp är begränsad undervisningstid, 
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olämplig schemaläggning för modersmålslektioner, brister i samarbetet mellan 

modersmålslärarna och andra lärare i skolan, gruppsammansättning, läromedel (a.a.). 

Denna problematik presenteras nedan.   

Modersmålsundervisningens schemaläggning  

Modersmålsundervisningen är ett marginaliserat ämne vilket innebär att ämnet har eget 

liv, utan samband med övrig undervisning (Spetz, 2014). Ladberg (2000) betonar att 

modersmålsundervisningen idag inte blir tilldelad tillräckligt med tid eftersom 40–60 

minuters lektion per vecka inte räcker till för att modersmålslärare ska kunna uppfylla 

målen i kursplanen för modersmålsundervisningen. 

Enligt Ganuza och Hedman (2018) är de negativa konsekvenserna av den begränsade 

lektionstiden att modersmålsläraren inte hinner med att bedriva en god undervisning 

vilket minskar intresset hos eleverna för att delta i modersmålsundervisning. Håkansson 

(2003) pekar också på att det krävs fler timmar för att främja språkutvecklingen i 

modersmålsundervisningen. Axelsson (2004) hävdar också att den korta tid som ägnas 

modersmålsundervisningen kan knappast skapa förutsättningar att gynna elevers 

flerspråkiga utveckling. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) hävdar att problematiken med modersmålsundervisning 

är att en stor del av den bedrivs utanför elevernas ordinarie skoldag (a.a.). Lektionernas 

schemaläggning har negativa konsekvenser eftersom de flesta eleverna är trötta eller 

hungriga (a.a.). Eleverna kanske känner sig lockade av andra aktiviteter.  

Andra problem med modersmålsundervisning är att den anordnas frivilligt och är möjligt 

att användas som utbytesämne. Enligt Skolverket (2002) begränsas elevers deltagande i 

modersmålsundervisningen av att de känner att de inte kan, eller vill missa andra lektioner 

(a.a.).  

Samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare 

Enligt Hyltenstam och Tuomela (1996) var samarbetet mellan modersmålsläraren och 

övriga skolpersonal begränsad eller obefintlig. Skolverket (2002) pekar på sambandet 

mellan modersmålslektionens schemaläggning och svårigheten för modersmålslärare och 

andra lärarkategorier att samarbeta och skapa en pedagogisk dialog. Ett sådant samarbete 

ska syfta till att utveckla elevernas modersmål och befrämja en flerkulturell 
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identitetsutveckling (a.a.). Modersmålslärare följer inte enbart schemaläggningen av 

lektionerna som är oftast efter skoltid, utan de flesta modersmålslärare har ambulerande 

tjänster. En modersmålslärare kan undervisa på 15 till 21 olika skolor (a.a.). Skolverket 

(2008b) betonar att  

En ökad samverkan mellan olika kategorier av lärare på skolan, inte minst när det 

gäller modersmålslärare och ämneslärare, men även en samverkan mellan ledning och 

lärarkollektiv, är nödvändig för att kunna bedriva en mer effektiv verksamhet för och 

med dessa elever (Skolverket, 2008b. s.29). 

Då detta samarbete fallerar påverkar det kvaliteten i elevernas studier. Ebeling och 

Otterup (2018) framhåller att det är nödvändigt att ämneslärare och modersmålslärare att 

samplanera flerspråkiga elevers undervisning. Ebeling och Otterup (a.a.) tar upp att det 

är viktigt att skolledningen förstår dessa behov och ger tid för samplanering. 

Heterogena elevgrupper 

Enligt Skolverket (2011b) är fler språk representerade i undervisningen idag jämfört med 

tjugo år sedan, vilket betyder att elevunderlaget har blivit mer heterogent. Hattie (2014) 

hävdar också i sin undersökning om faktorerna som påverkar elevernas studiepresentation 

att undervisning ska varieras och lärare bör tänka över elevernas förutsättningar och 

intressen, samt anpassa undervisningsmaterialet för att främja lärande hos varje elev.  

Gibbons (2010) pekar på att det är viktigt att flerspråkiga elever inte ses som en enhetlig 

grupp eftersom flerspråkiga elever är en heterogen grupp med olika bakgrunder, 

erfarenheter, språk, och förväntningar. Läraren bör möta elevers olika behov och 

förutsättningar och skapa möjligheter till utvecklingen av flerspråkighet genom likvärdig 

tillgång till undervisning i modersmål (Håkansson, 2003). 

Under en modersmålslektion och i samma grupp, kan det finnas elever som nyligen har 

flyttat till Sverige och elever som är födda här. Det skapar stora skillnader och variationer 

när det gäller modersmålsspråkliga kunskaper och erfarenheter. Gruppen kan innehålla 

en stor spridning beträffande, då eleverna inte är lika gamla och inte går i samma årskurs. 

I en grupp är det en stor åldersblandning, i några fall innehåller gruppen elever från 

grundskolans alla klasser och gymnasiet. Självklart har eleverna olika behov och 

språkkunskapsnivå vilket leder att det kan bli svårt för modersmålslärare att planera en 

gemensam undervisning och skapa motivation hos alla elever.  
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Modersmålsundervisningens inlärningsmiljö och läromedel 

Inom modersmålsundervisningen är det viktigt att stimulera språkutveckling och stärka 

elevernas självförtroende genom att skapa trygghet för eleverna (Ladberg, 2003). 

Ladberg (a.a.) hävdar att eleverna behöver känna sig trygga för att kunna våga delta i 

samtalet eftersom en bra miljö bidrar till en konstruktiv språkinlärningsprocess. 

Undervisningslokalen och klassrumsmiljön spelar en stor roll för elevernas trygghet och 

därmed deras inlärning. 

I Sverige genomförs modersmålsundervisning på ca 60 olika språk (Skolverket, 2002). 

Här i Sverige produceras läromedel på ett 30-tal språk (Skolverket, 2002). Många 

modersmålslärare använder läromedel som är importerade från språkens ursprungsländer 

på grund av begränsningar i tillgång av läromedel. Importerade läromedel är oftast inte 

anpassade för eleverna som växer upp i Sverige (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

Dessutom saknar utländska läromedel överensstämmelse med den 

värdegrundöverensstämmelse som dokumenteras i den svenska läroplanen (Skolverket, 

2002).  

Andra modersmålslärare producerar själva sitt undervisningsmaterial, även om 

processen är mödosam och tidskrävande (Olsson & Tröhler, 2006). Modersmålsläraren 

använder sig av olika slags läromedel som kan stimulera elevernas tänkande som till 

exempel faktaböcker, skönlitteratur, uppslagsböcker, läromedel och Internet som kan 

vara en kunskapskälla för eleverna (Musa, 2013). Spetz (2014) hävder att kommunernas 

modersmålsundervisning har en begränsad läromedelsbudget. Vidare uttrycker 

författaren att mängder av modersmålen saknar i princip läromedel i Sverige (Spetz, 

2014). Beijer (2008) betonar att tillgången på kunskapskällor för olika modersmål är 

begränsad. Därför är det viktigt att modersmålsläraren och eleven, får tillgång till 

läromedel som stödjer modersmålsutveckling på ett effektivt sätt och kan använda den 

korta lektionstiden så bra som möjligt (Beijer, 2008).  

2.3.2 Modersmålsundervisningens utvecklingsfaktorer 

Det finns några möjligheter och faktorer som kan ha positiv inverkan på 

modersmålsundervisning. I detta avsnitt redovisas några av dessa.  
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Digitala verktyg i modersmålsundervisningen 

Digitala verktyg har en stor betydelse för elevernas lärande och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2017b). Hylén (2011) framför att det är viktigt att använda digitala verktyg 

eftersom undervisningen blir mer effektiv när lärarnas presentation sker med text, bild 

och ljud samtidigt (a.a.). Dessa verktyg utvecklar elevernas förtrogenhet och förståelse 

och stödjer elevernas lärande (Skolverket, 2017b). 

  

Vestlin (2013) skriver att fördelen med användning av den digitala tekniken är att den 

förenklar anpassningen till olika elevers behov, utvecklar förmågor, underlättar 

undervisningen samt lockar elevernas uppmärksamhet när det gäller undervisning i 

språket. Digitala verktyg ger eleverna möjlighet att diskutera, att läsa ur olika perspektiv 

och att träna på flera moment i språket samtidigt (a.a.).  

Fjärrmodersmålsundervisning 

Inom modersmålsundervisningen är det möjligt sedan 2015 för skolorna att erbjuda 

fjärrundervisning (Skolverket, 2018). En fjärrlärare kan enligt Skolverket (2018)   

undervisa en grupp elever via en kommunikationsplattform som är kopplad till en 

storskärm med klassen i storbild. Där eleverna har sin lärare på en gemensam storbild. 

Lärare kan visa en PowerPoint eller film, och ha ett fält för chattfrågor (a.a.). En 

fjärrlärare har möjligheten att undervisa elever på flera skolor samtidigt (a.a.).  

Skolverket (2018) uppmärksammar en kombination av faktorer som har betydelse för 

fjärrundervisningens kvalitet. Dessa faktorer är fjärrlärarens ämnesmässiga och digitala 

kompetens, infrastruktur, organisation, tid att planera undervisningen, elevgruppens 

storlek och tillgång till handledare, som ska finnas i samma lokal som eleverna. 

Skolverket (a.a.) bekräftar vikten av att huvudmän och rektorer följer upp 

fjärrundervisningen inom sina verksamheter i det systematiska kvalitetsarbetet (a.a.). 

Fjärrundervisning kräver höga kostnader och utgifter, som utgörs av att ha en handledare 

i den lokal där eleverna befinner sig och ha tillgång till den tekniska utrustning som skolan 

(a.a.). 
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Modersmålsundervisning i den valda kommunen 

Enligt vald kommuns Modersmålsundervisningsenhets hemsida erbjuder den 

modersmålsstöd och undervisning för total ca 3327 barn och elever på 39 språk. 

Modersmålsundervisningen är frivillig och några av de största språken i som erbjuds 

kommunen är arabiska, assyriska, somaliska, dari och bosniska. Modersmålenheten i 

den valda kommunen presenterar några förutsättningar som påverkar 

modersmålsundervisningen (X kommun, 2018): 

- Modersmålet måste vara ett levande språk; ett språk som eleven förstår och talar 

i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar. 

- För att modersmålsundervisning ska genomföras måste det finnas minst fem 

elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig 

lärare. 

- Språket som eleven väljer, bör gälla från förskolan till gymnasiet. Endast ett språk 

kan läsas som modersmål och inte fler. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri. 

- Elevens närvaro är viktig, att delta i modersmålslektionerna och delta aktivt i sina 

studier för att nå så goda resultat som möjligt. 

- Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skoltid; en timme per 

vecka eller varannan vecka. 

- Eleverna får betyg i modersmål första gången i årskurs sex och därefter varje 

läsår. 

De flesta modersmålslärare inom kommunen har många skolor att besöka, de har elever 

i olika åldrar och eleverna har olika skoltider. Det är vanligt att undervisa elever i olika 

åldrar i samma grupp på en skola eller tillsammans med elever från olika skolor på en 

skola när det gäller äldre elever. 

2.4 Tidigare forskning om modersmålsundervisning 

I detta avsnitt behandlas vad tidigare forskning säger om när det gäller svårigheter och 

möjligheter att planera och genomföra modersmålsundervisningen. 

2.4.1 Utmaningar med modersmålsundervisning 

Enligt Ali (2012) existerar några hinder som påverkar modersmålsundervisning. Hindren 

utgörs av att ämnet är frivilligt, modersmålsundervisningen förläggs efter ordinarie 

skoltid och att modersmålsundervisningens elevgrupper är heterogena. Holmegaard 
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(1999) hävdar också att modersmål som skolämne inte prioriteras. Vidare skriver Ali 

(2012) att andra svårigheter som påverkar modersmålet negativt är bristen på samarbete 

mellan modersmålärare och övriga lärare.  

Ali (a.a.) skriver också att sammarbetesbrist är på grund av att modersmålsläraren har 

många grupper, många skolor, och att ofta undervisningen sker utanför skoltid (a.a.). 

Detta medför svårigheten för modersmålsläraren att träffa och samarbeta med annan 

personal i skolan (Ali, 2012). Sjöqvist (2009) framför att samarbetet mellan 

modersmålslärare och språklärare ger möjlighet till en parallell språk- och 

kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever. Olsson och Tröhler (2006) upprepar det Ali 

(2012) påstår om att det finns försämrade möjligheter på grund av att 

modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie skoltid.  

De Souza och Arce (2008) beskriver att modersmålsundervisningen ofta förläggs till 

eftermiddagar, efter ordinarie skoltid och då eleverna är trötta efter en hel skoldag vilket 

kan leda till att elevernas motivation påverkas negativt. Enligt Olsson och Tröhler, (2006) 

Modersmålslärarens arbetsdag präglas till stor del av ambulerande tjänst och sena 

undervisningstider (Olsson & Tröhler, 2006 s. 53).  

Eleverna inom modersmålsundervisning är sällan lika gamla (Paulin, 1993). Olsson och 

Tröhler (2006) hävdar i sin uppsats att ”Kunskapsspridningen i undervisningsgrupperna 

hindrar en sammanhållen undervisning (a.a. 2006, s. 57). Det Olsson och Tröhler (a.a.) 

hävdar i deras undersökning att läraren genom att individualisera undervisningen, kan 

denne sannerligen försöka möta varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar. De 

Souza och Arce (2008) betonar också att arbetet med en heterogen grupp kräver en 

välgjord planering av lektionerna för att uppnå den önskade kunskapsnivån hos eleverna. 

Olsson och Tröhler (2006) betonar att åldersblandningen är ett av de allvarliga problemen 

i modersmålsundervisningsgrupperna, eftersom det lägger hinder i elevernas väg att 

gemensamt mötas i en meningsfull kontext (a.a.). Däremot lyfter Walldoff (2017) fram 

att det är viktigt att se elevernas heterogena språkrepertoarer som resurser för lärande 

genom att utforma aktiviteter på svenska och på modersmålet så eleverna får möjlighet 

att utveckla sin litterära förståelse på båda språken. Walldoff (a.a.) hävdar i sin 

avhandling, som handlar om elevers förmåga att skriva standardarabiska i jämförelse med 

elevernas antal år i modersmålsundervisningen, att elevgrupper i 

modersmålsundervisningen är heterogena när det gäller bakgrund, ankomstålder/född i 

Sverige, språkbehärskning och förmågor. Andra faktorer som påverkar 

https://www.synonymer.se/sv-syn/sannerligen
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modersmålsundervisning är gruppstorleken (Paulin, 1993). Paulin (a.a.) pekar på att stora 

grupper kan främja lärande, eleverna får möjligheten att kommunicera med varandra och 

att flera huvuden kan producera flera tankar (a.a.). Allt detta medför att modersmålslärare 

känner sig pressade att göra något roligt under modersmålsundervisningen för att på så 

sätt locka eleverna (Wigerfelt, 2004).  

Warren (2017) pekar på att analysen av importerade undervisningsläromedel har visat att 

kunskapsnivån inte alltid matchar språkkunskaperna hos eleverna i Sverige. Dessa 

läromedel innehåller ibland alltför betydliga avvikelser från den svenska skolans 

värderingar för att vara användbart i detta sammanhang (a.a.). 

2.4.2 Möjligheter med modersmålsundervisning 

Haydals (2014) studie bekräftar att användning av digitala medier i 

modersmålsundervisning har positiva effekter. Vidare hävdar författaren att involvera 

digitala medier kan öka nyfikenhet och motivation hos eleverna. Vidare beskriver Haydal 

(a.a.) att dessa medier genererar ett ökat engagemang hos elever för sina studier samt en 

fördjupad kunskap. Digitala medier har en positiv inverkan på lärandet, och kan även ha 

ett stimulerande effekt på elever med koncentrationssvårigheter (a.a.). 

Aldrin (2017) har i sin forskningsöversikt Fjärrundervisning i modersmål presenterat 

möjligheter och utmaningar med fjärrundervisning. Aldrin (2017) anser att 

fjärrundervisningen ökar möjligheten att stärka skriftspråket genom digitalt chattande och 

ökar tillgången till autentiskt språkmaterial muntligt och skriftligt på internet. 

Utmaningarna med fjärrundervisning enligt Aldrin (a.a.), är att den fysiska distansen 

riskerar att eleverna känner sig isolerade från lärandegemenskap vilket sänker 

motivationen och den språkliga identiteten. Lärarens attityd och kompetens i digital 

användning är avgörande för framgången.  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva faktorer som påverkar 

modersmålsundervisning utifrån modersmålslärares perspektiv. Studien ska belysa och 

diskutera de förslag som modersmålslärare förslår för att utveckla 

modersmålsundervisning i den svenska skolan. Detta görs för att synliggöra och bygga 

vidare på den kunskap om modersmålslärarens svårigheter och utvecklingsmöjligheter 

till en bättre undervisning. 

• Vilka faktorer främjar eller hindrar modersmålsundervisning enligt modersmålsläraren?  

• Vilka åtgärder anser modersmålsläraren krävs för att utveckla modersmålsundervisning 

i svensk skola? 
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4.Metod 

Detta avsnitt beskriver metoden som använts i undersökningen, urvalet, genomförandet 

och de etiska perspektiven samt databearbetning. 

4.1 Val av metod 

I studien används en kvalitativ metod eftersom syftet är att ta del av modersmålslärares 

syn på modersmålsundervisning. Dimenäs (2007) betonar att det är viktigt att intervjua 

någon som har erfarenhet av ämnet och få fram den information som är mest passande 

för undersökningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att inte ställa 

ledande frågor utan att ställa öppna frågor som börjar med hur vilket innebär att 

intervjupersonen kan ge ett mer utvecklat svar. Det betyder att intervjupersonerna får 

uttrycka sina åsikter fritt omkring ämnet. Dimenäs (2007) hävdar att det är nödvändigt att 

vara medveten och opartisk, genom att bortse personliga åsikter när man intervjuar sina 

kollegor. Det innebär att intervjupersonerna har en stor möjlighet att påverka innehållet 

av intervjun och intervjuaren bör vara aktiv i sitt lyssnande.  

4.2 Urval 

Åtta ambulerade modersmålslärare var respondenter i studien. Undersökningen inleddes 

med att kontakta modersmålslärare som jobbar på modersmålsenheten i X kommun. Det 

var viktigt att kunna fråga om respondenterna kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Vidare poängterar Dimenäs (2007) att det är viktigt vid kvalitativa intervjuer att intervjua 

någon som har erfarenhet av det ämne eller område undersökningen ska behandla. Valet 

av respondenterna bygger på en variation eftersom respondenterna är i olika åldrar, 

undervisar olika språk, har olika erfarenheter och jobbar på många skolor. 

Respondenterna jobbar i närområde enligt principen för bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2016). Nedan finns information om respondenterna; deras modersmål, antal 

skolor de arbetar på, och erfarenhet. Respondenterna har fått sin beteckning för att måna 

om deras anonymitet. Tabell 1 visar respondenternas undervisningsspråk, antal år som 

modersmålslärare och antal skolor de undervisar i. Alla respondenter undervisar olika 

årskurser i skolor. 
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Tabell 1. Respondenterna i studien fördelat på språk, yrkeserfarenhet och antalet skolor. 
Respondent  Språk  Yrkeserfarenhet år Antal skolor 

ML (1) Ungerska  29 14 

ML (2) Grekiska  15 12 

ML (3) Serbiska  15 17 

ML (4) Finska  2 15 

ML (5) Persiska  26 10 

ML (6) Arabiska  22 3 

ML (7) Albanska  25 14 

ML (8) Assyriska  6 10 

 

4.3 Genomförande 

Respondenterna blev kontaktade via mail och fick en presentation och en beskrivning av 

studiens utgångspunkt och syfte. Respondenten fick fatta sitt eget beslut om sitt 

deltagande eller inte. Intervjuerna dokumenterades med papper och penna och spelades 

in med hjälp av mobiltelefon i olika grupprum på olika skolor, eftersom 

modersmålslärare jobbar på olika skolor. Studiens intervjufrågor visas på bilaga. 

Intervjuerna genomfördes i en trygg miljö där det inte fanns andra störande moment och 

respondenterna kände sig bekväma. Dimenäs (2007) understryker att det är bättre att 

spela in intervjuerna så att intervjuerna kan genomföras i lugn och ro och anteckningar 

tas tillsammans med ljudupptagningen för att kunna bearbeta materialet lite senare och 

sammanfatta de viktiga punkterna i intervjuerna. Intervjuernas tid varierade mellan 30–

45 minuter beroende på respondenternas svar. Det är viktigt, som Dimenäs (a.a.) betonar, 

att samtalet styrs och hålls till ett specifikt ämne, samtidigt som respondenterna lämnas 

att berätta utifrån sina egna erfarenheter. Respondenterna informerades om sina 

rättigheter gällande intervjun som utgick ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen tar hänsyn till de forskningsetiska 

principerna både innan, under och efter de empiriska uppgifterna tagit form. Den etiska 

principen är en mycket viktig del av vetenskapligt arbete och forskning. Trost (2005) 

noterar att forskningsetiska aspekter återkommer bland annat undersökningsdeltagarnas 

rätt till integritet och individskydd (a.a.). 

4.4 Databearbetning  

Denscombe (2009) hävdar att den empiriska informationen bör följa fem olika steg. 

Denna studie följer Denscombes (a.a.) steg, som är transkribering, inläsning av 

transkriberingen, kategorisering och tolkning av materialet för att finna tema och 
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kopplingar, verifiering av informationen för att validitet ska framkomma och presentera 

informationen genom att beskriva studiens gång (a.a.).  

Efter inspelningen av intervjuerna med hjälp av mobiltelefoner, startade bearbetningen. 

Då lyssnade undersökaren på mobilen av respondenternas svar och transkriberade det 

som sagts av modersmålslärarna. Transkriberingen gjordes genom att skriva ner samtliga 

intervjusvar under varje frågeställning. Utifrån transkriberingen analyserades svaren som 

framkommit. 

 4.5 Etiska perspektiv 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principer som innehåller några 

fundamentala och etiska krav som undersökare måste förhålla sig till när en studie ska 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Orsaken bakom till dessa krav ska vara uppfyllda 

för att försäkra tryggheten för undersökningsdeltagarna och skydda respondenternas 

personliga integritet och välbefinnande. Dessa fyra principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav säkerställer att 

respondenter, som deltar i undersökningar, inte blir kränkta eller utsatta för psykisk eller 

fysisk skada (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet handlar om att respondenterna måste informeras om vad intervjuns 

syfte är. Intervjun måste vara valfri att avbryta om respondenterna inte vill fullfölja den 

(Dimenäs, 2007). Respondenterna informeras om att intervjuerna ska spelas, om 

respondenterna inte samtycker till inspelning, erbjöds istället att endast föra anteckningar 

(a.a.). De informerades även om att studien inte kommer att skrivas ut några namn eller 

annan information, i arbetet som kan avslöja vem respondenten är (Vetenskapsrådet, 

2002). Det är viktigt att hålla respondenternas namn anonyma. I denna undersökning 

informerades respondenterna i förväg om syftet med undersökningen, tillvägagångssätt 

samt att intervjun var frivillig, för att undersökningen behandlar informationskravet.  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ger samtycke att genomföra intervjun 

samt att respondenterna har rätt att själva besluta om sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). De informeras på plats innan intervjun och får samtycke muntligt innan intervjun 

börjar (Dimenäs, 2007).   
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Deltagarna i den studien hade rätt att bestämma själva över sin medverkan och att de när 

som helst under undersökningen kunde avbryta sin medverkan, de informerades om detta 

innan intervjun för att undersökning behandlades samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet som innebär att skydda och hålla personuppgifter och etiskt 

känsliga uppgifter genom sekretess samt att materialet kommer att förvaras så att andra 

inte kunde ta del av det. Den undersökning har behandlat konfidentialitetskravet genom 

sekretess där all insamlat information förvaras otillgängligt på ett säkert sätt. 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade intervjusvaren och uppgifterna gällande i 

den aktuella studiens datainsamling kommer att användas endast i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien uppfyller nyttjandekravet för att informationen som 

diskuteras under intervjuerna kommer att förstöras eller raderas efter godkännande av 

denna studie och all insamlad information om deltagarna används endast i vetenskapligt 

syfte. 

4.6 Validitet och Reliabilitet  

Studiens validitet innebär att man ska mäta, granska och kontrollera informationerna som 

är relevant för studien, vilket gjordes genom att ge en sanningsenlig bild av det 

modersmålslärarna uttrycker och är relevant i relation till studiens syfte. Dimenäs (2007) 

beskriver att validitet handlar ”om studiens giltighet, att studera det man avser att 

undersöka” (a.a., s. 231). Validitet enligt Stukát (2011), är att bedöma hur kan läsaren 

ges möjlighet att skapa en egen åsikt och bli övertygad om metodens tillförlitlighet. 

Intervjuarens medvetenhet om sina egna förutfattade meningar och förmåga att 

interagera neutralt med intervjupersonen och eventuellt följa upp intressanta svar är 

ett viktigt forskningsinstrument (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 163). 

Reliabilitet betyder att intervjuaren med noggrannhet granskar svaren från 

respondenterna i förhållande till intervjusvaren (Larsson & Olsson, 2014). Studien har 

inneburit åtta intervjuer med modersmålslärare och samma förfarande, samma syfte; 

samma utgångspunkter har tagits vid varje intervjutillfälle. För att verifiera och validera 

empirin information har studien redovisat av citat från respondenterna; vad 

modersmålslärarna har uttryckt (Johansson & Svedner 2001). För att undvika 

missförstånd inträffar, har intervjuaren under hanteringen av informationen försökt vara 

objektiv och noggrann.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna med modersmålslärare med 

utgångspunkt från de två frågeställningarna. Detta avsnitt är uppbyggt så att data och 

information som modersmålslärarna ger presenteras. Resultatet delas upp i två kategorier 

för att tydliggöra vad som framkom under intervjuerna. I den första kategorin beskrivs 

faktorer som kan främja eller hindra modersmålsundervisning och i andra kategorin 

presenteras några förslag på utvecklingsåtgärder kring modersmålsundervisning. 

5.1 Kritiska faktorer med modersmålsundervisning 

Nedan redovisas en beskrivning av vad samtliga modersmålslärare anser kan hindra eller 

främja modersmålsundervisning. Respondenterna i regel har sin tjänst förlagd till flera 

skolor; sex av de åtta respondenterna (ML1, ML2, ML3, ML4, ML7, ML8) jobbar på 

mellan 12–17 skolor. Det kan vara påfrestande att arbeta på olika skolor dagligen särskilt 

i mindre språk, och det kan leda till andra svårigheter exempelvis samarbetet med andra 

skolpedagoger, undervisningstid, schemaläggning för modersmålslektioner, och 

elevernas grupper.  

5.1.1 Elevgrupper sammansättning 

Modersmålslärarna berättade att elevgruppernas storlekar varierar; det kan vara från en 

elev upp till tio elever i samma grupp. Respondenterna lyfter fram att 

modersmålsundervisning genomförs i mindre/större grupper med blandade åldrar, olika 

kunskapsnivåer och gruppen formas också efter elevernas scheman. När det gäller 

gruppindelning, bekräftade alla åtta modersmålslärare att det inte är kunskapsnivå eller 

ålder som avgör det, som ML3 beskriver:  

Så det är inte kunskapsnivå eller ålder utan det är ofta de som går från ettan till trean 

i samma grupp, från fyran till sexan, och från sjuan till nian i samma grupp. (ML 3)  

Det ML3 menar, är att grupperna är heterogena och detta är ett problem eftersom det är 

svårt att anpassa lektionerna på grund av de olika kunskaperna som eleverna kan ha. Det 

finns andra faktorer som påverkar denna fördelning, till exempel elevernas årskurser, 

antal elever, antal timmar och elevernas schema. ML1 uttrycker:  

När jag bara får elevlistan och timmarna, till exempel jag har 8 elever i en skola och 

det är deras schema som styr jättemycket. (ML 1) 
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Det ML1, menar är att eftersom det är många elever och många med varierande scheman 

kan det vara svårt att skapa ett optimalt schema. Det beror på för att modersmålslärare 

ofta brukar ha flera skolor som hen ska vara på vilket kan göra det ännu svårare att skapa 

det mest optimala schemat till eleven. Sex av åtta modersmålslärare (ML2, ML4, ML5, 

ML6, ML7, ML8) tycker att det spelar en viktig roll hur många elever som deltar i 

gruppen och vilka kunskaper de har. Möjligen skulle man ibland kunna använda samma 

material om eleverna har lika kunskapsnivåer, vilket ML2 beskriver på följande sätt: 

De som går i samma skola och är i olika kunskapsnivåer så det blir antigen parallellt 

in i klassen; vi jobbar med olika uppgifter eller om det finns möjlighet så delar jag 

med dem i en annan tid om de kan vara två och två. (ML 2)  

ML2 hävdar att hen försöker dela in dem i par men läraren upplever en svårighet med det 

på grund av att många elever har olika skolschema och många har olika kunskapsnivå. 

De flesta modersmålslärare har elever i en grupp som har olika nivåer i språket och därför 

måste modersmålslärare ändå tänka individuellt när det gäller vad den här eleven kan och 

vad de andra elever i samma grupp kan. Modersmålsundervisningen kan börjas med 

gemensamt material som är någorlunda anpassat till den här gruppen sen tar det 

individuellt, som ML5betonar: 

Det finns jättemånga svårigheter för det mesta eleverna är väldigt olika i sin 

kunskapsnivå och man måste jobba i samma stund med olika nivåer med samma 

material fast man måste förbereda dem på tre olika nivåer. (ML 5) 

ML5 menar att hen upplever många svårigheter på grund av att eleverna som ska ha olika 

kunskapsnivåerna som ska ha lektion samma tid. Tre av åtta modersmålslärare (ML1, 

ML4, ML6) nämnde att det sociala samspelet kan vara problematiskt för att det finns 

elever som inte känner varandra befinner sig på en och samma grupp, som ML1 uttrycker:  

Det kan vara elever som inte känner varandra och elever som känner varandra att de 

känner trygghet och trivs. Jag brukar börja med samma ämne/tema och periodvis jag 

delar så de gör olika saker och delar på min tid så halv timme med åk 4 och halv 

timme med åk 5 så alla får hjälp. (ML 1) 

ML1 tycker att elever som känner varandra är tryggare och trivs bättre under lektionerna, 

därför delar hen sina lektioner på 30 minuter för åk 4 och 30 minuter för åk 5. Det kan 

också påverka elevernas prestation på modersmålslektioner att eleverna inte känner 

varandra väl; vissa elever inte vill samarbeta och inte vill prata med de andra, som ML4 

betonar: 

Jag kan uppleva att det är svårt för eleverna att kunna göra muntliga framställningar 

och diskutera med andra. (ML4) 
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Enligt modersmålslärare, räknas elevgrupperna som största utmaningen för att 

modersmålslärare måste hitta balans i undervisningen hela tiden genom att planera en 

lektion som passar alla elever och utvecklar deras modersmål, som ML3 beskriver:  

Om man måste hitta någonting som ska utmana de duktiga elever eller de som klarar 

språket bättre och att inte bli för svårt för de inte som inte ligger i samma nivå. Att de 

som kan mycket kan utveckla vidare och de som inte kan så bra att de inte ska känna 

sig utanför eller känner sig pinsamma att komma till lektionen för att de inte kan 

tillräckligt bra. (ML 3) 

ML3 menar att modersmålslärare måste utmana elever som kommit längre i sin 

språkutveckling såväl som elever som kommit kortare i sin utveckling samtidigt som den 

eleven med minst kunskaper ska kunna klara uppgifterna. Det kan också finns möjligheter 

när eleverna har olika kunskaper av språket enligt modersmålslärare. Eleverna kan hjälpa 

och lära av varandra när en dialog och livliga diskussioner skapas i klassrummet som 

ML2 berättar:  

Det går väldigt bra när vi jobbar med vissa ämnen som de kan lära sig av varandra 

och de som behöver mer hjälp får de hjälp utav sina kamrater inte bara utav mig då 

känns det att de utvecklas tillsammans. (ML 2) 

Modersmålslärarna anser att det finns båda möjligheter och svårigheter när det gäller 

mindre/större elevgrupper, blandade åldrar och olika kunskapsnivåer vilket påverkar 

modersmålsundervisningen samt elevernas prestationer på olika sätt. 

5.1.2 Läromedel, digitala verktyg och fjärrundervisning 

Respondenternas svar varierade på frågan om läromedel som används i 

modersmålsundervisning. De åtta modersmålslärarna använder sig av läroböcker från 

hemlandet men de betonar att om det finns tusen böcker hemma, måste modersmålslärare 

ändå ”klistra och pyssla ” själv och tillverka eget för att en bok inte kan passa till varje 

elev.  

Vi får böcker som läromedel från hemlandet; de produceras i olika nivåer och det är 

inte samma böcker som används i hemlandet. Det finns material till alla nivåer och 

jag plockar ut vilka material som passar svenska läroplanen i ämnet modersmål. 

(ML7) 

ML7 beskriver att det används olika böcker från hemlandet till olika kunskapsnivåer med 

olika material och ibland från internet som är anpassade till ämnets läroplan. Alla de åtta 

modersmålslärare berättade att läromedlen är importerat från deras hemländer; tre av de 

åtta modersmålslärarna åker till hemlandet och köper böcker därifrån eftersom det inte 

finns läromedel på deras språk som är producerat i Sverige, som ML1 berättar: 
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Det finns inte böcker i mitt språk som är producerat i Sverige därför åker jag till 

hemlandet och köper olika material eller en bekant som köper åt mig. Jag känner till 

de böckerna som är bra på grund av att jag jobbat många år som modersmålslärare 

och sen sorterar jag texterna eftersom det finns texter som är svåra och passar inte. 

(ML1) 

ML1 menar att det finns brist i läromedel i modersmålet i Sverige vilket gör att de måste 

köpa material från hemlandet och sedan välja de texter som passar elevernas språkbehov 

och kunskapskraven i läroplan. En av de åtta modersmålslärare berättade att eleverna får 

läroböcker från hemlandet som är gjorda för barn som läser modersmål utomlands; det 

finns också digitalt material med olika övningar, ML2 uttrycker på följande sätt: 

Jag använder böcker från hemlandet som läromedel och det finns möjlighet till digital 

hjälp eftersom det finns länkar direkt från hemlandet som är kopplade till samma 

texter som eleverna kan jobba med och träna sitt modersmål (ML 2). 

Resultatet av intervjuerna visade att några respondenter använder sig av digitala media 

som verktyg i sin undervisning och anser att de digitala verktygen har påverkat deras 

undervisning på ett positivt sätt. Dessa verktyg förbättrar elevernas studieresultat, samt 

att eleverna blir mer engagerade under lektionerna, som ML7 beskriver:  

Digitala verktyg underlättar läroprocessen för att eleverna kan uppleva 

undervisningen med alla sina sinnen; de kommer att se, höra, och prata, så nästan alla 

sinnen är involverade i samma lektion. Jag tycker att använda digitala verktyg är 

roligare för eleverna än att bara använda boken. När man pratar om något konkret i 

ett ämne och man ser detta på en film så det hjälper eleverna att förstå bättre på det 

här sättet. (ML7) 

Respondenterna bekräftar att undervisningen blir bättre och mer aktiv genom att hämta 

information från Internet och när eleverna använder datorer eller de andra digitala resurser 

i grupparbeten tränar de också förmågan att samarbeta och kommunicera med varandra, 

som ML3 uttrycker: 

Språket byggs på att man ska prata och kommunicera. Vissa perioder ber jag mina 

gymnasieelever att jobba hemma genom att förbereda en PowerPoint som en uppgift. 

Det är modernt och snabbt därför kommer högstadieelever att presentera en Power 

Point i grupper. De är intresserade eftersom de gör presentationer på svenska och ska 

göras också på modersmålet. (ML3) 

ML3 menar att undervisningen i modersmål inte kan skiljas från andra ämnen i skolan 

när det gäller digitala verktyg eftersom dessa verktygen utvidgat elevernas utrymme till 

ett socialt samspel med varandra, där språk, tankar, erfarenheter och idéer utbyts. Då blir 

de digitala verktygen enligt respondenterna, ett pedagogiskt redskap för att utveckla 

lärprocesser, kommunikation och samarbetet mellan eleverna.  
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Modersmålslärarnas svar varierade på frågan om satsningen på fjärrundervisning 

underlättar modersmålsundervisningens genomförande eller ej. Två av de åtta 

modersmålslärarna (ML4, ML5) har fjärrundervisning i sitt tjänsteunderlag och de är 

väldigt nöjda för att det är mycket mer effektivtid. Två modersmålslärare tycker att eleven 

fokuserar mer på uppgiften när fjärrundervisning används. Fjärrundervisningen bidrar 

också till både mindre åkande och stress för läraren vilket kan öka kvaliteten på 

undervisningen som ML4 beskriver:  

Jag har möjlighet att ha alla mina elever en gång i veckan för att om jag ska åka buss 

mellan skolorna tar mycket tid. Jag har räknat ut att jag satt åkt buss 17 timmar i 

veckan förra året under arbetstiden. (ML 4) 

ML4 menar att det blir bättre arbetsro eftersom undervisningstid inte försvinner om ML4 

slipper sitta på bussen flera timmar i veckan. Tre av de åtta modersmålslärarna (ML1, 

ML3, ML 8) föredrar den personliga kontakten med eleverna för att de inser att lärares 

roll är att ge eleverna den trygghet värme; den typen av kontakt som lärare inte har lärare 

inte möjlighet att erbjuda när eleverna har fjärrundervisning som ML1 betonar:  

Jag inser att personliga kontakt är bättre än att sitta framför skärmen och har 3 elever 

i 3 olika skolor. (ML1)  

ML1 tycker att det är en nackdel att inte träffa sina elever för att eleverna älskar att träffa 

sina lärare och prata. De vill krama, och visa kärlek, särskilt elever i yngre åldrar. 

Modersmålslärarna tycker att det är bättre att går att åka mellan skolorna och vara på plats 

men de var inte negativa till fjärrundervisningen i de fall de måste göra det måste göra 

det, som ML5 betonar:  

Fjärrundervisning är en lösning om det inte finns någon annan lösning men om det 

finns möjlighet att åka föredrar den helst. (ML 5) 

Sammanfattningsvis tycker modersmålslärarna att det är lite roligare att ha blandning i 

läromedel. Det är bra med variation för att eleverna uppskattar att det finns några 

övningar/spel att göra på nätet. Modersmålslärarna försöker att få eleverna inte bara 

använda digitala verktyg utan att använda böckerna också för att läsa och skriva på ett 

traditionellt sätt. Några respondenter tycker att fjärrundervisning är en bra lösning för de 

modersmålslärare som har många skolor eftersom de sparar tid som kan utnyttjas på ett 

bättre sätt. 
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5.1.3 Schemaläggning 

Modersmålsundervisning ligger efter skoltid och det påverkar elevernas motivation 

negativt. Alla respondenterna bekräftar att modersmålsundervisningen ofta är förlagd 

efter ordinarie skoltid vilket skapar ett stort problem för att det är svårt för eleverna att 

koncentrera sig; de är trötta, hungriga, och har andra aktiviteter som M 8 uttrycker:  

Flesta mina lektioner ligger efter skolan. Jag har få undervisning på morgonen. Långa 

dagar varje dag. För vissa elever är det svårt; de har aktiviteter, hinner inte och det 

påverkar modersmålet. Jag märker på en elev i åk 1 att han ibland är trött för att tyvärr 

jag hinner kl. 15.00 till honom. Jag ville gärna ha honom lite tidigare men tyvärr jag 

har studiehandledning innan på annan skola och jag försöker göra mina lektioner att 

samma område på en dag. (ML8) 

ML8 menar att sena lektioner från kl. 15.00 brukar vara ansträngande för eleverna och 

hen har försökt lösa det med hon har andra skolor samma dag och hinner inte. Fyra av de 

åtta modersmålslärarna (ML2, ML4, Ml 7, ML8) har modersmålsundervisning varannan 

vecka och det är på grund av att det är bara en elev på en skola som läser modersmålsämne 

i vissa språk. Modersmålslärarna tycker att det är svårt att uppnå målen för modersmålet 

när undervisningen sker varannan vecka eftersom eleverna kanske inte kan vara 

närvarande av olika anledningar, som ML7 beskriver: 

Jag tycker att det är väldigt svårt att nå målen när lektionen är varannan vecka för att 

ibland man missar flera lektioner; de har studiedag, friluftsdag, ibland händer att inte 

träffa eleverna i en hel månad. (ML7)  

ML7 menar att för att kunna nå målen, måste fler lektioner än varannan vecka finnas 

tillgängliga för eleverna. Modersmålslärarna bekräftar också att de elever som är födda i 

Sverige, behöver få mer undervisningstid så att det blir lättare för dem då de 

kunskapskraven som ämnet har, är inte realistiskt i jämförelse med de 

undervisningstimmar som kommunen erbjuder under läsåret som ML2 betonar: 

 Många elever är på gränsen att behärska språket som engelska och svenska och för 

de som födda här i Sverige har lite problem och behöver mer tid. (ML2)   

ML2 säger som ML7, tiden som finns tillgänglig är inte tillräcklig för många av eleverna, 

speciellt de som är födda i Sverige och inte har bakgrundskunskaper sen hemlandet. 

Många respondenter kritiserar Skolverkets uttalande att modersmålet är ett frivilligt ämne 

och respondenterna hävdar att modersmålsundervisningen bör läggas under skoltid för att 

detta kommer att påverka modersmålets status positivt. Enligt respondenterna är det inte 

roligt att få modersmålsundervisning i skolan när alla andra barn har gått hem, som ML4 

beskriver sina undervisningens tider:  
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Modersmålsundervisning bör hamna på elevens schema under skoltid och det här 

krävs en lagförändring för att när eleverna ser att ämnet modersmål syns på schemat, 

att det är viktigt så ämnet får bättre status och eleverna blir motiverade att läsa ämnet 

modersmål. (ML4) 

ML4 ger ett förslag till att lösa en del problem, förslaget är att modersmål ska 

schemaläggas precis som en vanlig lektion och har lika mycket värde som vilken annan 

lektion som helst. Modersmålslärare tycker inte att det finns någon fördel med att ha 

modersmålsundervisning efter skoltid eftersom eleverna är trötta och de inte orkar jobba 

mer samt undervisningen blir isolerad från den övriga skolverksamheten.    

 5.1.4 Samarbetet med andra pedagoger  

Alla modersmålslärare svarade nej på frågan om det finns möjlighet till samarbetet mellan 

modersmålslärare och andra ämneslärare i skolan och det är på grund av tidsbrist; 

modersmålsundervisningen ligger ofta efter ordinarie skoltid och försiggår på många 

olika skolor, som ML5 berättar  

Om jag är på en skola då är jag oftast där en timme och jag har kanske tio minuter på 

mig att ta på mig och gå till bilen. Så jag hinner inte att prata med någon för att jag 

måste skynda mig till nästa lektion. (ML5)  

En annan anledning till att det inte finns samarbete är att klasslärarna inte alltid är 

tillgängliga eller att tiderna inte passar båda modersmålslärarna, som ML1 beskriver: 

Vi kan kommunicera; de använder mejl men sällan de kontaktar mig. Om jag har 

ärende då skriver jag till dem. Vi träffas inte; jag är där kl. 15 och vill gärna prata med 

lärare men antingen har hon konferens eller inte där. (ML1) 

Problemet som ML1 tar upp är att kommunikationen mellan modersmålslärare och 

klasslärare inte är bra, hen kontaktar klasslärarna genom mail men de hinner inte träffas. 

Enligt modersmålslärare är kommunikationen och dialogen med klasslärare väldigt 

viktigt för att det kan bidra till att hjälpa eleverna som har svårigheter med språket, som 

ML3 beskriver: 

Det visar sig oftast att eleverna som har svårighet i inlärning och inte kan på svenska 

stämmer väldigt ofta med modersmålet; vilket betyder att de behöver förbättra samma 

sak på modersmålet. (ML3)   

ML3 menar att eleverna som har svårigheter med de svenska kurserna brukar ha svårt 

med de arabiska kurserna och därför är kommunikation med klasslärare en vital och viktig 

del som måste förbättras genom personliga möten och träff. Enligt modersmålslärarna 

bidrar samarbetet på jättemånga olika sätt; först och främst är det givande att prata med 
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en lärare gällande språket så givande för att båda lärarna märker vad måste göras bättre 

på sina lektioner för att kunna utveckla elevers språk, som ML8 uttrycker: 

Om en elev inte hör ett ljud vad det är börjar och slutar då funderar man att det finns 

ett problem som eleven har. De är glada när jag berättar hur det är på modersmålet. 

Det är jag som söker dem, de söker mig ytterst sällan om det är stor akut. (ML8) 

Alla de åtta modersmålslärarna tycker att samarbetet med skolpedagogerna är något 

positivt och viktigt för elevernas språkutveckling. Modersmålslärarna anser att 

samarbetet kan bidra till bättre koll på vad och vilka områden som tas upp i andra ämnen 

och kan relatera till modersmålet. 

5.2 Utvecklingsåtgärder kring modersmålsundervisning 

Modersmålslärarna tycker att de är samarbetsvilliga och öppna för alla möjliga förslag 

och förbättringar men modersmålet status i samhället är låg och det kan förbättras genom 

att få in modersmålsundervisning i vanligt schema och inte efter skoltid 

Modersmålslärarna menar att på en viss skola har alla modersmålslärarna fått möjlighet 

att ha en lektion på morgonen mellan 8.00 och 9.00 och det gör mycket. Om varje skola 

skulle kunna tänka sig att ta en timme från vanlig skoltid och erbjuda möjlighet till 

modersmålsundervisning, skulle det vara jättebra, som ML4 säger:  

Jag ser att om elever som har modersmål skulle kunna ha sina modersmålslektioner 

på elevensval lektioner så skulle fler elever läsa modersmål. (ML4) 

ML4 ger en lösning till problemet med schemat, att eleven har möjlighet att läsa 

modersmål på elevensvalslektioner. Modersmålslärarna poängterar att det viktigaste är 

att ha ett bättre schema för att eleverna tycker att de är jobbigt att komma till lektionen 

kl. 16.00 efter en heldag som redan är spikad. Modersmålslärarna tycker att schemat 

borde prioriteras och har modersmålsundervisningen mellan de vanliga lektionerna som 

ML7 betonar  

Håltimme eller sovmorgon och liknande kan vara bra tillfälle för undervisning i 

modersmål. (ML7) 

ML7 tar fram en annan bra lösning där håltimmar och sovmorgon utnyttjas till 

modersmålsundervisningen. Verksamheten är frivillig och eleverna får själva avsluta när 

de vill eftersom lagen är oklar och skolpersonalen bör visa positiva attityder till 

modersmålet samt informera eleverna om vikten av modersmålet, som ML6 beskriver 

Jag tycker att när man har positiv inställning till ämnet är mycket viktigt och eleverna 

känner det direkt. När läraren säger till eleverna till exempel; Gå till modersmålet det 
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är viktigt! du har modersmål efter skolan, glöm inte det! Jag ska komma och kolla 

hur ni jobbar. Vad heter det här på ditt språk…. oh det låter jätteroligt! Det blir som 

motivation från skolan och lärarna. (ML6) 

Därför poängterar modersmålslärare att modersmålsenheten måste vara, in i kommunens 

planering på ett bättre sätt annars blir det svårt att nå bättre resultat och få fler 

språkkunniga elever att hålla sitt modersmål levande. Kunskapskraven för ämnet 

modersmålet behöver redigeras och läroplanen bör förnyas, anser modersmålslärarna för 

att kunskapskraven är orimliga i jämförelse med de möjligheterna som ämnet har, som 

ML2 beskriver:  

Ämnet modersmål har samma kunskapskrav som alla andra ämnen i skolan men i 

jämförelse med deras undervisningstimmar vi absolut inte hinner gå genom alla de 

där kraven som behöv för att kunna uppnå det. (ML2)  

ML2 menar att modersmål har samma kunskapskrav som alla andra men den enda 

skillnaden är att modersmål hur mycket betydligt mindre tid. En av de åtta 

modersmålslärarna föreslog att det är enklare att modersmålslärare inte åker efter eleverna 

utan att modersmålsläraren har en fast plats någonstans, med utrustad lokal, och eleverna 

ska komma och hämtas. Detta kan hjälpa modersmålsundervisningen att genomföras på 

ett bättre och mer effektivt sätt, som ML1 uttrycker: 

Jag har enstaka elever och har samlat dem någon gång under terminen men det är 

föräldrarna som lämnar och hämtar. Eleverna tyckte om det men det behövs mycket 

planering. (ML1) 

ML1 vill ha en stationär plats dit eleverna själva får åka till, hen har pratat med eleverna 

och de hade en positiv inställning till det men modersmålsläraren menar att det skulle 

krävas planering för att kunna det utföra ordentligt. 

Alla de åtta modersmålslärarna betonar att det borde läggas mer tid på 

modersmålsundervisning eftersom det bara handlar om en timme i veckan och den 

timmen är inte lika produktiv som den annars skulle vara eftersom lektionen oftast är efter 

skoltid och eleverna är väldigt trötta. Det skulle vara bättre om eleverna hade 

modersmålsundervisning två gånger i veckan på 45 minuter istället; det skulle bli mer 

givande både för lärarna och för eleverna.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metoden som används i denna studie och det följs av en 

diskussion om de mest intressanta resultaten utifrån frågeställningarna.  

6.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ intervju har använts som metod i denna undersökning eftersom studiens 

syfte var att lyfta fram modersmålsläraren åsikter, tankar och undersöka faktorer som 

påverkar modersmålsundervisning utifrån modersmålslärarens perspektiv. Trost (2010) 

hävdar att studiesyftet stipulerar och bestämmer över forskningsmetoden (a.a.). Den 

kvalitativa metoden är det optimala sättet, för att få fram respondenternas uppfattningar, 

tankar och upplevelser. Det ger djupare förståelse för respondenternas åsikter och 

underlättar fram få den information som är lämpligast för undersökningen. Johansson och 

Svedner (2010) hävda att samtal är det mest lämpligaste sättet för att kunna ta del av 

åsikter kring ett ämne.  Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014):   

Kvalitativa intervjuer ger intervjupersoner mycket utrymme att förklara sina tankar 

om forskningstemat och gör det möjligt för intervjuaren att tolka och finna djupa 

meningar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 149). 

Vi ansåg att intervjuer lämpade sig bäst för studien eftersom metoden ger respondenterna 

större frihet att lämna sina synpunkter än när en kvantitativ metod används, eftersom 

personen kan besvara eller diskutera intervjus aktuella frågorna. Dessutom kan 

intervjuarna följa upp frågor för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar 

som kan bidra till mer meningsfulla intervjuer och därför var det viktigt att ha många 

frågor och vissa av dem var öppna.  

Enligt Hjerm et al (2014) existerar det en nackdel med denna metod som att resultaten 

inte lika lätt kan generaliseras, eftersom antalet personer som hinner intervjuas är 

begränsat. (a.a.). En annan nackdel med kvalitativ metod är att det inte kan kvantifiera 

många av respondenternas svar på ett eller annat sätt och samtal kan sprida och vara 

vandrande från studiesyfte, då blir intervju en tidskrävande metod. Det var tidskrävande 

för att beställa tid med de åtta ambulerande modersmålslärarara, att spela in samtal, 

transkriberas och sedan analysera uppgifter. Vi var tvungna att genomföra intervjuerna i 

god tid för att hinna med allt detta. 

För att få ett bredare perspektiv på studien har vi försökt att välja modersmålslärare med 

varierande yrkeserfarenheter, språkinriktningar och yrkessituationer. De åtta 
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respondenterna är verksamma i grundskolan och gymnasieskolan. Intervjuerna har 

genomförts individuellt så att respondenterna inte skulle påverkar varandras svar. 

Studiens respondenter uttryckte sina åsikter fritt när de berättade om sina upplevelser av 

modersmålsundervingen och har beskrivit hur modersmålsundervisningen kan främja, 

hindra och utveckla lärandet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Arbetet undersöker faktorer som påverkar modersmålsundervisning utifrån 

modersmålslärarens perspektiv och beskriver de förslagen som modersmålslärare tog upp 

för att utveckla modersmålsundervisning i den svenska skolan. Syftet med studien var att 

få kunskap om vilka möjligheter och hinder som finns när det gäller 

modersmålsundervisningens utveckling, I detta avsnitt diskuteras och analyseras syftet i 

förhållande till de resultaten och bakgrundsmaterial som har tagits fram. 

Det framkommer i resultatet vilka åsikter modersmålslärare har om 

modersmålsundervisningen och vad de anser att det kan hindra eller främja 

modersmålsundervisning. Många av de praktiska hinder och organisatoriska saker som 

modersmålslärare är missnöjda med kopplas samma med litteraturen (Skolverket, 2002; 

Ladberg, 2003; Hyltenstam &Tuomela, 1996) där det lyfts fram några av 

modersmålsundervisningens problem. Enligt respondenterna upplevs de heterogena 

grupperna som något negativt eftersom det finns en stor spridning och åldersblandning 

på gruppstorlekarna. Hyltenstam och Tuomela (1996) påpekar också att kunskaps- och 

åldersspridningen är allvarliga problem i modersmålsundervisning.  

Respondenterna menade att eleverna befinner sig på så olika nivåer vilket gör att det 

kommer att vara svårare att skapa en meningsfull kontext och skapa motivation hos alla 

elever. Självklart har eleverna olika behov och språkkunskapsnivå men några 

respondenter anser att det är möjligt för att eleverna kan hjälpa varandra och lära sig av 

varandra när arbetet innehåller dialoger och diskussioner. Paulin (1993) betonar att stora 

grupper kan främja undervisningen för att fler elever i gruppen ökar energin och ger större 

möjligheter till samarbete och kommunikation. Som respondenterna tycker vi också att 

elevgrupperna är en av svårigheterna med modersmålsundervisning eftersom eleverna har 

olika kunskaper i modersmålet. Vi anser att det är oerhört viktigt att vi lärare förbereda 

material som passar varje elevs färdighet.  
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Ett av problemområdena som nämndes i den här undersökningen var läromedel. Alla 

respondenter nämnde att de köper läroböcker från ursprungsländer eftersom det finns 

brist på läromedel i Sverige. Beijer (2008) betonar att tillgången på läromedel för olika 

modersmål är begränsad. Hyltenstam och Tuomela (1996) påpekar att läromedlen som är 

importerade från elevernas ursprungsländer inte är anpassade till den svenska läroplanens 

värdegrund eftersom de är producerade för en annan läroplan och en annan typ av 

undervisning. En del modersmålslärare bekräftade detta resonemang därför producerar 

och skapar de själva en hel del av läromedel och undervisningsmaterial som kan anknytas 

till elevernas kunskaper och erfarenheter. Skolverkets rapport (2002) framhåller att 

modersmålslärarna ofta ägnar mycket tid åt att själva tillverkar sitt undervisningsmaterial 

för att det inte finns färdigt material i deras språk, något som både är tidskrävande och 

arbetsamt. Utifrån våra erfarenheter tycker vi att det instämmer att läromedlen är det 

största utmaningen eftersom det innehåller några brister och vissa läromedel är inte 

anpassat till svenska samhället. Då måste vi välja lämpliga läromedel som utveckla 

elevens modersmål samt uppfylla kursplanensmål.  

Generellt ansåg alla modersmålslärarna som intervjuats att digitala resurser underlättar 

inlärningen av modersmål. Datoranvändning i svenskskolan har ökat, vilket kan bidra till 

att eleverna kan klara sina uppgifter på ett bättre sätt. Skolverket (2017b) hävdar att det 

kan dessa digitala verktyg vara ett hjälpmedel och en fantastisk resurs i undervisningen. 

Resultatet visar att digitala verktyg och fjärrundervisning fortfarande används på ett 

begränsat sätt under modermålslektionerna. Dessa verktyg skapar möjligheter att träna 

och lära sig modersmålet och ger eleverna möjlighet att använda språket (Vestlin, 2013). 

Digitala verktyg och teknik gör modersmållektionerna kreativare och skapar en ny 

möjlighet hos eleverna eftersom de får använda flera sinnen. Då får flerspråkligeleven 

dokumentera och synliggöra med hjälp av dessa verktyg. Vi som respondenterna anser 

också att undervisningens former bör varieras för att underlätta lärande och motivera 

eleverna att lära sig sitt modersmål. 

Undersökningen visade ett annat stort problem, vilket är modersmålsundervisningens tid 

och ämnets låga status. En del av modersmålsundervisningen ligger utanför den ordinarie 

timplanen; oftast förläggs det efter skoltid och det är dåligt enligt respondenterna för att 

eleverna är trötta och hungriga efter en lång skoldag. Det stöds av De Souza och Arce 

(2008) som menar att schemalägga modersmålsundervisning sent på eftermiddagarna 
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påverkar eleverna negativt eftersom de inte är motiverade att jobba när de andra elever 

som inte har modersmålsundervisning går hem.  

Samtliga modersmålslärare tycker att det finns negativa konsekvenser när 

modersmålsundervisning är förlagd utanför skoltid då eleverna har svårt att koncentrera 

sig och presentationsnivå sjunker. Detta medför, som Ganuza och Hedman (2018) och 

Ladberg (2000) betonar, att det minskar intresset hos eleverna för att delta i 

modersmålsundervisning så de avstår från undervisningen och samtidigt påverkar 

undervisningens kvalitet och modersmålsläraren behöver extra tid för att planera och 

bedriva en god undervisning. Enligt våra erfarenheter har ämnets schemaläggning alltid 

varit ett stort problem eftersom undervisningen ligger under eftermiddagarna och 

eleverna är trötta. Vi betonar att ha ämnet modersmål under skoltid skulle ge eleverna 

möjligheten att utveckla sina språkkunskaper och dubbel kulturella identiteter.  

I resultatet framkommer att alla respondenter hävdar att de sena 

modermålsundervisningstiderna är kopplade till ämnets låga status eftersom 

undervisningen genomförs utanför skoltid och är utsatt för negativa attityder av eleverna 

eftersom ämnet är frivilligt. Därför anser samtliga modersmålslärare att lösningen är att 

ha modersmålsundervisningen under skoldagen och samtidigt att öka 

undervisningstimmar så att modersmålslärare får möjlighet att utföra undervisningen i 

högre kvalitet. Att integrera modersmålsundervisningen i skolschemat betyder mycket för 

elevernas språkutveckling för att det blir lättare för modersmålslärare att samarbeta med 

klasslärare.  

Många av respondenterna betonar att samarbetet med klasslärare är svårt att genomföras 

på grund av praktiska omständigheter; som exempelvis lektionens tid. Ali (2012) skriver 

också att bristen på samarbetet är beror på att undervisningens tid ligger utanför skoltid 

vilket leder till att modersmålslärare och klasslärare inte träffas. Enligt modersmålslärare 

spelar det en stor roll när det finns ett nära samarbete mellan modersmålslärare och 

klasslärarna för att det här samarbetet ger goda resultat. Samarbetet blir möjligt för en 

gemensam planering och eleverna får mer varierande användning av modersmålet. 

Sjöqvist (2009) framför också att när modersmålslärare och klasslärare arbetar sida vid 

sida ökar det flerspråkiga elevernas kunskaper i svenska och hjälper dem att nå målen i 

skolan.  
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I resultatet framkommer det att lokalerna för modersmålsundervisning är också ett viktigt 

område som behöver att förbättras. Några modersmålslärare har nämnt det själva, utan att 

frågan ställts som lokalerna i intervjufrågorna. Enligt respondenterna, måste det finnas 

bättre lokaler än ett litet grupprum som inte är lämpat till undervisning. Det stöds av 

Ladberg (2003) som betonar att undervisningslokalen har en viktig roll för elevernas 

trygghet och därmed deras inlärning. Fördelningen av lokaler för 

modersmålsundervisning skall prioriteras i större utsträckning för att vissa lokaler inte är 

utrustade och det finns inte möjlighet att använda digitala verktyg. Då slipper eleverna 

titta på lärares dator när de ska jobba digitalt eller när läraren vill visa något på datorn.  

Samtliga modersmålslärare anser att det behövs några åtgärder för att utveckla 

modersmålsundervisning i svensk skola; först och främst att arrangera 

modersmålsundervisning under ordinarie skoltid så mycket som möjligt utan att göra den 

till ett utbytesämne. Enligt modersmålslärare är det bästa sättet att ordna ämnet till 

exempel som elevensval, håltimme, språkval eller att få en timme på morgonen för de i 

tidigare skolåren. Respondenterna hävdar att avståndet mellan ämnet modersmål och 

skolans verksamhet måste överbyggas så samarbetet mellan modersmålslärare och 

klasslärare fungerar på ett godtagbart sätt. Detta stöds av Skolverket (2008) som eleverna 

som går i skolan har modersmålsundervisning och undervisningen sker i skolans lokaler 

men ändå är ämnet inte inkluderad i verksamheten. Eftersom vi jobbar som 

modersmålslärare hittade vi oss själva i de flesta respondenternas svar och vi hävdar att 

modersmålsundervisningen bör integreras i den svenska skolan därför kommer det att 

underlätta samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare. Samtidigt kommer denna 

integration att uppmärksamma ämnets roll i elevernas vardagar. 

Slutligen visar undersökningen att det saknas fortfarande kunskap om nyttan av 

modersmålsundervisning för flerspråkiga elever. Ebeling och Otterup (2018) och Ladberg 

(2000) konstaterar att skolledningen bör förstå elevernas behov av undervisningen 

eftersom eleverna får med hjälp av modersmålsundervisningen utveckla skolprestation 

med en flerkulturell identitet samtidigt fördjupa dem sig i sin ursprungskultur. Därför är 

det dags för politiker och rektorer att öka möjligheterna till modersmålsundervisning och 

undvika de praktiska hindren; undervisningstid, ämnets låga status, och ämnets timplan. 

Forskarna i underökningen bekräftar att dessa faktorer som nämndes ovan påverkar 

elevernas motivation att delta i modersmålsundervisning och det är en allvarlig situation 

som eleverna och modersmålslärare drabbas av det.  
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Trots att Skolverkets olika rapporter visar hur modersmålet är viktigt och har stor 

betydelse för elevernas språkutveckling och lärande finns det negativa attityder från 

samhället och skolmiljön och problemet är att ämnet inte diskuteras offentligt. Därför 

förslår utredningen om modersmål som genomförts maj 2018 och redovisad maj 2019 

(SOU, 2019:18) att ämnet modersmål bör regleras i den nationella timplanen för 

respektive skolform eftersom modersmålsundervisningen har en viktig funktion i skolan 

att fylla. Det betyder att ämnet modersmål behöver ingå som ett naturligt inslag i 

elevernas skoldag så det blir en likvärdig utbildning. 

Det skulle vara bra att gå vidare med undersökning genom att intervjua de ansvariga för 

modersmålsenheten och jämföra resultatet samt fråga om lösningen som de anser det 

lämpliga så ämnet integreras i svenska skola. 
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Bilaga - Intervjufrågor 

Introduktions frågor  

1. Hur länge har du arbetat som modersmålslärare?  

2. Vilken/vilka årskurs(er) har du undervisning i? 

3. Hur många skolor undervisar du på? 

Heterogena elevgrupp 

4. Hur stora grupper undervisar du i? Hur många elever i varje grupp? 

5. Beskriv hur du har utdelat dina elevgrupper när det gäller kunskapsnivå och ålder? 

6. Vilka svårigheter/möjligheter finns det när det gäller gruppstorlek? Ålder? 

kunskapsnivå? 

7. Vad upplever du fungerar bra/mindre bra under modersmålslektionerna? Kan du 

ge exempel? 

8. Jobbar dina elever individuellt eller i grupper? 

Läromedel och digitala verktyg / fjärrundervisning 

9. Vilken typ av läromedel använder du i undervisningen?  

10. Är läromedel producerat i Sverige / importerat från hemländer eller 

självtillverkning? Beskriv! 

11. Uppfyller läromedelelevernas språkbehov och de kunskapskraven i läroplanen? 

Beskriv! 

12. Brukar du använda digitala verktyg i undervisningen? Vilka? Hur? 

13. Har du fått utbildning i hur man kan använda digitala verktyg/medier i 

undervisningen? Fjärrundervisning? 

https://www.x.se/barnutbildning/modersmal.4.74fef9ab15548f0b8007db.html
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14. Vilka fördelar du upptäcker med att använda digitala verktyg/medier i din 

undervisning? 

15. Har du i ditt tjänsteunderlag fjärrundervisning? Hur upplever du det? 

16. Vad bidrar satsningen på fjärrundervisning till i ditt arbete? Motivera 

Schemaläggning   

17. Har du modersmålsundervisning varje/varannan vecka? Anser du att det borde 

läggas mer tid på modersmålsundervisning? Varför? 

18. När har du modersmålsundervisning? Hur påverkar lektionens tid när den sker 

utanför skoltid? 

Samarbetet med andra pedagoger  

19. Finns det möjlighet för dig att samarbeta med andra ämneslärare på skolan? På 

vilket sätt jobbar ni? 

20. Hur bridrar samarbetet till elevernas språkutveckling? 

Utvecklingsåtgärder 

21. Hur skulle skolan kunna förbättra villkoren för modersmålsundervisningen? 

22. Kan du föreslå något från din erfarenhet som kan hjälpa modersmålsundervisning 

att genomföras på bättre sätt? 
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