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Sammanfattning 
 
I modersmålsundervisningen finns stora möjligheter att erbjuda invandrareleverna en 
meningsfull språkutvecklingsmiljö som tar hänsyn till deras etniska och kulturella bakgrund. 
Men ämnet möter också flera hinder, vilka i hög grad påverkar undervisningen. Syftet med 
det här arbetet är att undersöka möjligheterna för modersmålsundervisningen att främja 
språkutvecklingsprocessen, med särskilt fokus på läs- och skrivprocessen, hos elever med 
annat modersmål än svenska.   
 
Uppsatsen innehåller en teoretisk del som utgår från tidigare forskning. Detta avsnitt visar på 
modersmålsundervisningens betydelse för invandrarelevernas språkliga utveckling och hur 
denna process är nära knuten till frågor om kultur och identitetsskapande. Den här delen av 
arbetet lyfter också fram de viktigaste problemområden som har identifierats i den tidigare 
forskningen. Själva undersökningen består av en enkät riktad till modersmålslärarna i en av 
Mellansveriges större kommuner. Här får vi svar på hur modersmålslärarna ser på de problem 
som den tidigare forskningen pekat på. Enkätsvaren kopplas sedan till den teoretiska delen för 
att ge en förståelse för hur de utpekade problemen påverkar modersmålslärarnas arbete med 
elevernas språkutveckling. 
 
Resultaten av undersökningen visade att många av problemområdena hade en negativ 
inverkan på språkutvecklingsarbetet i modersmålsundervisningen. Men framför allt tre 
områden ansåg modersmålslärarna vara viktiga att förbättra: undervisningstider, 
gruppstorlekar och utbildning i läs- och skrivmetoder. Ett par saker såg dock 
modersmålslärarna positivt på, bl.a. läromedlens kulturella innehåll och koppling till 
kursplanens mål och att man till viss del planerar sin undervisning tillsammans med andra 
lärare.  
 
Modersmålsundervisningen är mycket viktig för invandrarelevernas språkutveckling. Men 
denna insikt har bara fått begränsad spridning. För att driva ämnet i en positiv riktning 
behöver lärare, skolledare och politiker bättre informeras om modersmålsundervisningens 
betydelse. 
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1. Inledning 
 

I media har på senare tid mycket kritik riktats mot skolan för att man anser att den inte ger 

eleverna tillräckliga läs- och skrivkunskaper. En grupp som detta blir extra påtagligt för är 

elever med invandrarbakgrund. Ulf Fredriksson och Karin Taube (2001) påpekar i Läsning 

bland elever med invandrarbakgrund nämligen att �En rad undersökningar visar att elever 

med invandrarbakgrund i genomsnitt har sämre skolresultat än elever från 

majoritetsbefolkningen�� (Fredriksson & Taube, 2001, s.10). 

 

När det gäller invandrarelevernas sämre skolresultat åberopas enligt Skolverket (2002) ofta 

socioekonomiska faktorer som förklaringsgrund. Men i flera fall är det tydligt att bristen på 

modersmålsundervisning ligger bakom.  

 

Paulin (1993) säger att invandrarbarn i Sverige behärskar sitt modersmål olika bra. Detta 

beror bl.a. på deras ålder vid ankomsten till Sverige och föräldrarnas kunskaper. Hur väl de 

sedan utvecklar sitt modersmål och blir tvåspråkiga beror till stor del på modersmålslärarens 

kompetens. Modersmålsläraren är enligt Ladberg (2000) en nyckelperson för barnen eftersom 

han/hon �har kunskaper och erfarenheter av en art som svenska pedagoger inte har� (s.8). 

 

Kopplingen mellan modersmålsundervisning och läs- och skrivutveckling är mycket stark. 

UNESCO påpekade redan 1952, enligt Lahdenperä (1997), att det bästa språket för barn att 

lära sig läsa och skriva på är modersmålet. Läs- och skrivutvecklingen utgör sedan enligt både 

Ladberg (2000) och Hyltenstam & Tuomela (1996) en grundläggande förutsättning för vidare 

språkutveckling och kunskapsinhämtning.  

 

Språk- och kunskapsutvecklingen har enligt Skolverket (2002) ett nära samband med 

identitetsutvecklingen. Även Hyltenstam & Tuomela (1996) påpekar 

modersmålsundervisningens betydelse för elevernas identitetsutveckling. Då läs- och 

skrivutvecklingen, enligt Liberg (1993), är beroende av ett meningsfullt sammanhang är det 

alltså viktigt att man tar hänsyn till elevernas kulturella och etniska bakgrund i 

modersmålsundervisningen. Det gäller bl.a. att man har anpassade läromedel, att lärarna är 

medvetna om att invandrarelevernas föreställningsvärld ser annorlunda ut, hur man ser på 

vikten av språkutveckling i deras ursprungskultur. 
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Men Skolverket (2002) visar på att det finns allvarliga brister i modersmålsundervisningen 

och att det är synnerligen angeläget att man åtgärdar de här problemen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att genom en enkätundersökning riktad till modersmålslärare undersöka 

möjligheterna för modersmålsundervisningen att främja språkutvecklingsprocessen, med 

särskilt fokus på läs- och skrivprocessen, hos elever med annat modersmål än svenska.   

 

För att få svar på detta har vi först en mer generell frågeställning där vi vill ta reda på hur 

modersmålslärarna ser på de problem som den tidigare forskningen pekar på. Sedan har vi en 

mer specifik frågeställning där vi vill ta reda på hur de här problemen påverkar 

modersmålslärarnas arbete med elevernas språkutveckling. Enkäten kommer att ge oss svar på 

den mer generella delen. För att svara på den mer specifika delen måste vi relatera svaren i 

enkäten till den tidigare forskning som vi redogör för i bakgrundsdelen. 

 

1.2 Avgränsning 

 

Vi har gjort en enkätundersökning i en av Mellansveriges större kommuner. Enkäten riktar sig 

till de modersmålslärare i kommunen som undervisar från förskolan upp till gymnasiet. Vi har 

valt att koncentrera oss på enbart modersmålslärare och har valt bort föräldrar och elever i 

undersökningen, eftersom arbetet annars hade blivit för omfattande. 

 

1.3 Disposition 

 

Denna uppsats består av fyra huvudsakliga delar. Först har vi bakgrundsdelen. Denna består i 

sin tur av fyra olika delar. Vi inleder med att ge en bild av ämnets framväxt och visar hur det 

har utvecklats fram till idag. Vi visar här också på vilka undervisningsformer som finns idag. 

Den andra delen i bakgrunden handlar om förhållandet mellan kultur och språk i 

språkutvecklingen. Efter detta kommer vi in på de problemområden inom 

modersmålsundervisningen som den tidigare forskningen visar på. Sist tar vi upp kursplanen 

för modersmålsundervisningen från 2000 för att visa vilka målsättningar modersmålslärarna 

arbetar med. Den andra huvuddelen i arbetet utgörs av metodavsnittet. Där redogör vi för 
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utformningen av enkäten. I den tredje delen redovisar vi resultaten av undersökningen. I den 

fjärde och sista delen för vi en diskussion utifrån resultatredovisningen. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Modersmålsämnets framväxt 

 

Den ekonomiska tillväxten under 1960-talet ledde till en ökad arbetskraftsinvandring till 

Sverige. Målet för den dåvarande invandringspolitiken var att snabbt assimilera dessa 

människor in i det svenska samhället. Då båda föräldrarna ofta arbetade var det först och 

främst barnen som i skola och förskola skulle lära sig svenska för att snabbt kunna anpassa sig 

till det svenska samhället. Skolan hade dock inte någon beredskap eller kunskap om dessa 

barn, som ofta blev placerade i vanliga klasser utan några stödåtgärder. Man saknade, menar 

Paulin (1993), helt enkelt kunskap om att identitetsutveckling och kulturtillhörighet är 

sammankopplat med språk och språkinlärning. Vissa kommuner anordnade emellertid redan 

då undervisning i och på modersmålet, men det fanns inga statliga krav på innehållet eller att 

kommunerna skulle anordna detta. Denna �försvenskningspolitik� ersattes genom ett 

riksdagsbeslut 1975 av en politik som placerade integrationen i fokus. Invandrarna fick till 

följd därav ökade möjligheter att bevara och utveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur 

(Skolverket, 2002; Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

 

2.1.1 Begreppet �hemspråk� eller �modersmål� 

 

I samband med riksdagsbeslutet 1975 ändrades också begreppet modersmål till hemspråk. 

Detta skulle bättre förklara undervisningens syfte, nämligen att träna och undervisa i det språk 

som talas i hemmet (Hyltenstam & Tuomela 1996).  

 

1997 ändrades begreppet återigen till modersmål. Enligt Hyltenstam & Tuomela (1996) var 

förklaringen denna gång att termen hemspråk leder till uppfattningen att det utländska språket 

bara kan användas i informella sammanhang dvs. i hemmet. Termen modersmål ansågs vara 

den rätta formuleringen för att tydliggöra att det handlar om barnens eller elevens förstaspråk. 

En konsekvens av detta var att utländska elevers olika modersmål jämställdes med de svenska 

elevernas modersmål, nämligen det svenska språket.  

 

Paulin (1993) konstaterar dock att sannolikt alla är överens om att hemspråk är modersmål 

och att skillnaden snarare ligger däri att förutsättningarna för modersmålsinlärning i Sverige 
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är annorlunda än i hemlandet. I vårt arbete använder vi de begrepp som de olika författarna i 

respektive litteratur använder. När det gäller undersökningen använder vi det begrepp som 

används idag det vill säga modersmål. 

 

2.1.2 Hemspråksreformen 

 

Den politiska debatten under 1960- och 70-talet lämnade även avtryck i den svenska 

utbildningspolitiken. En effekt av detta var att man i skolan intog en mer positiv inställning 

till andra kulturer och människorna därifrån.  

 

Hemspråksreformen 1977 fastställde målsättningen att aktivt stödja tvåspråkighet. Det var, 

enligt Hyltenstam & Tuomela (1996), framför allt två motiv som låg bakom genomförandet. 

Man ville stärka invandrarelevernas etniska och kulturella identitet, samt stödja deras 

språkliga, kunskapsmässiga och kognitiva utveckling. Skolverket (2002) tar även upp att 

kommunerna blev nu skyldiga att erbjuda modersmålundervisning för dem som var 

berättigade till det, dvs. de barn eller elever vars modersmål utgjorde ett levande inslag i 

hemmet. Dessutom inrättades kurser för modersmålslärarutbildning på högskolorna.  

 

I och med att kommunerna blev skyldiga att anordna modersmålundervisning fick många fler 

än tidigare tillgång till denna undervisning. Hyltenstam & Tuomela (1996) påpekar att detta 

var den påtagligaste effekten av hemspråksreformen. Annars, framhåller författarna, kvarstod 

många av de problem som man avsåg att lösa. De framhäver framförallt två problemområden; 

dels de stora undervisningsgrupperna och kunskaps- och åldersspridningen i dessa, samt även 

den bristande kontakten mellan modersmålslärarna och andra lärare och personal ute på 

skolorna. 

 

Detta bekräftas också i Skolverkets rapport (2002), där man dessutom anmärker att det 

uppstod problem när modersmålundervisningen, vilken var frivillig, sammanföll med den 

vanliga undervisningen. Detta medförde nämligen att elever som var berättigade till 

modersmålsundervisning var tvungna att gå ifrån ordinarie lektioner, som de därmed gick 

miste om.  

 

I Skolverkets rapport (2002) poängteras att hemspråkreformen aldrig fullt ut tillfredsställde de 

förväntningar man hade. Kommunernas dåliga ekonomi under 1990-talet ledde till att man 
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sparade in på icke-obligatorisk skolverksamhet. Detta gjorde att modersmålsundervisningen 

inte fick de resurser som den egentligen behövde. Därtill kom att definitionen av vem som har 

rätt till modersmålundervisning skärptes. Nu skulle man bara få modersmålundervisning om 

språket är det dagliga umgängesspråket. Till detta kom att kommunerna bara var förpliktade 

att anordna modersmålundervisning om det fanns minst fem elever som önskade undervisning 

i ett språk.  

 

Skolverket (2002) visar även att antalet deltagare i modersmålundervisning minskat från 65% 

1990 till 52% 2001. Den genomsnittliga undervisningstiden har också minskat från 1,27 

timmar till 0,57 timmar per deltagare och vecka. Fram till i början av 1990-talet var 

grundskolorna enligt grundskoleförordningen skyldiga att utgå från elevernas behov när det 

gällde antalet timmar modersmålundervisning. Trots detta erbjöds de elever som var 

berättigade till modersmålsundervisning bara mellan 60-120 minuter undervisning i veckan. 

Sedan 1997 finns det dock inga statliga bestämmelser som reglerar timantalet. Då Skolverkets 

rapport kom låg den genomsnittliga undervisningstiden i modersmål på mellan 20-90 minuter 

per elev och vecka. Redan då ansåg man att detta inte var tillräckligt för att uppfylla 

kursplanens syfte (Skolverket 2002). Det övergripande syftet som lyfts fram i den nationella 

kursplanen för modersmålsämnet är att undervisningen ska utveckla elevernas språkliga 

förmåga, deras flerkulturella identitet och främja deras generella kunskapsutveckling 

(Kursplaner och betygskriterier 2000).  

 

2.2 Innehållet i styrdokumenten 

 

Vi kommer i detta stycke först, utifrån vad Skolverket (2002) tar upp, att beskriva vilka 

möjligheter det finns att arrangera modersmålsundervisning i olika skolformer. Sedan 

kommer vi att redogöra för vad Skolverkets dokument Kursplan och betygskriterier (2000) 

säger om syfte och mål med modersmålsundervisningen. 

 

2.2.1 Undervisningsformer 

 

Vad man menar med modersmålsundervisning är inte lika tydligt som för andra skolämnen. 

Modersmålsundervisning kan vara undervisning antingen i eller på språket. I detta avseende 

skiljer man mellan språkundervisning och studiehandledning.  
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För förskolan finns det visserligen en läroplan (Lpfö 98) med rekommendationer att barn med 

annat modersmål än svenska ska få möjligheten att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. Men man säger inget om under vilka former detta ska ske.  

 

För undervisningen i förskoleklass gäller Lpo94 där modersmålundervisningen inte alls 

nämns. Det finns inte heller något annat styrdokument som reglerar förskoleklassens 

modersmålsundervisning.  

 

I grund- och gymnasieskolan är däremot modersmål ett eget ämne. Det finns kursplaner och 

betygskriterier för grund-, sär-, special-, same- och gymnasieskolan. Detta ger enligt 

Skolverket goda förutsättningar för att bedriva modersmålsundervisning. Alla invandrarelever 

i grund- och gymnasieskolan är dock inte automatiskt berättigade till 

modersmålsundervisning. De som vill få undervisning måste förutom att ha ett annat 

modersmål än svenska även använda detta dagligen i hemmet med minst en av föräldrarna. 

Eleverna har då rätt till högst sju års undervisning i modersmålet under deras skoltid. Om 

särskilda skäl finns kan emellertid denna tid förlängas.  

 

Undervisning i modersmål kan i grundskolan ske som språkval, elevens val, inom skolans val, 

samt även utanför ordinarie timplan. I gymnasiet finns möjligheter att läsa modersmålet som 

individuellt val, språkval och utökad studiekurs. Utöver modersmål som ämnesstudier har 

elever i grund- och gymnasieskolan också rätt att få studiehandledning på sitt modersmål. 

Studiehandledning ges emellertid ofta bara till elever som nyligen kommit till Sverige. Detta 

sker inom förberedelseklasser eller i former som liknar undervisningen i ämnet svenska som 

andraspråk  

 

2.2.2 Kursplan och betygskriterier för modersmålsundervisning från år 2000 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

 

I kursplanen och betygskriterierna för modersmålundervisningen tillskrivs modersmålet en 

avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella 

och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar dessutom till att vidareutveckla 

individens kunskaper i modersmålet och därigenom stärka elevernas självkänsla och 

uppfattning av den egna livssituationen. Vidare ska modersmålet bidra till att främja elevernas 
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utveckling till flerspråkiga individer med en flerkulturell identitet. Det framhålls att lärande är 

starkt förknippat med modersmålet och att gedigna kunskaper i det egna språket även främjar 

inlärningen på svenska. Ämnet spelar därmed stor roll för att stödja eleverna i deras allmänna 

kunskapsutveckling. Ett ytterliggare syfte med modersmålsämnet är att det kan leda till ökad 

förståelse mellan olika folk och kulturer. 

 

Mål att sträva mot 

 

I kursplanen och betygskriterierna anges också de mål som modersmålundervisningen ska 

sträva mot. Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven: 

 

• utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på 

modersmålet, 

• utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på 

modersmålet, 

• tillägnar sig kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan 

sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet,  

• tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur 

och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden,  

• stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet,  

• grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat 

sätt, 

• lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen 

situation, 

• lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så sätt 

tillägnar sig ett ord- och begreppsförråd inom olika områden.  

 

Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad påpekas att ämnets kärna finns i 

språkstudier med utgångspunkt i litteratur och kulturkunskap. I kursplanen betonas att språket 

är ett verktyg för tänkandet och för att bygga upp identiteten. Därför är läsande, skrivande och 

samtal kring elevens egna erfarenheter och bikulturell kompetens viktiga komponenter för 

språkutvecklingen och det språkutvecklande arbetet i ämnet. Det påpekas dock att ämnets 

innehåll ska ha anknytning till det övriga skolarbetet. 
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Mål att uppnå 

 

Nedanför redogör vi nu för det mål som modersmålslärarna och deras elever ska ha uppnått i 

slutet av det femte skolåret, respektive det nionde skolåret. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall 

• kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser samt kunna återge 

innehållet i berättelser, 

• kunna läsa och förstå till åldern avpassade texter av olika slag,  

• kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå, 

• kunna berätta om sitt ursprungsland och livet där och jämföra med svenska 

förhållanden. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

Eleven skall  

• kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt så 

att innehållet framgår tydligt,  

• kunna skriva så tydligt, språkriktigt och uttrycksfullt att språket fungerar i de 

situationer som skrivandet avser,  

• kunna läsa och förstå till åldern avpassad skönlitteratur och saklitteratur,  

• kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språket, speciellt i 

jämförelse med det svenska språket,  

• ha kunskaper om den egna kulturen - historia, traditioner och livsvillkor - samt ha 

kännedom om dess normer och värderingar och kunna jämföra med motsvarande 

svenska förhållanden. 
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2.3 Begreppet invandrarelev 

 

Då vi i fortsättningen ofta använder begreppet invandrarelev är det angeläget att vi redogör 

för innebörden av detta begrepp. Att det finns barn med annat språk och kultur än 

majoritetsbarnen syns, enligt Lahdenperä (1997) först i offentliga dokument på slutet på 1960-

talet. Ett undantag var de finskspråkiga barnen som nämns redan 1962, då de fick rätten att 

välja finska som tillvalsämne i skolan. Först med Lgr 69 omtalas begreppet invandrarelev i 

sammanhang med deras rätt till stödundervisning i svenska och modersmål. Med begreppet 

invandrarelev avsågs då från utlandet inflyttade barn som vid ankomsten till Sverige var i 

skolpliktig ålder.  

 

I den reviderande upplagan av Lgr 69 från 1973 används fortfarande samma definition men 

begreppet vidgades till att även gälla barn med annat hemspråk än svenska. Således kunde nu 

alla barn med annat språk än svenska få hemspråksundervisning. Definitionen av begreppet 

invandrarelev ändrades alltså i den meningen att man istället för att lägga fokus på 

föräldrarnas härkomst placerade barnens språkmiljö i centrum. I Lgr 80 ändras dock 

definitionen igen. Med invandrarelev menade man nu elever som kom från ett hem där 

åtminstone den ena av föräldrarna ursprungligen kom från ett land med ett annat modersmål 

än svenska.  

 

Lahdenperä (1997) konstaterar att invandrarbegreppet är ett svårt begrepp. När man använder 

begreppet invandrarelev lägger man fokus på föräldrarna i stället för eleverna och tar 

dessutom inte hänsyn till nationaliteten. Om man använder begreppet �av utländskt ursprung� 

är det inte helt tydligt och: �kan tolkas på flera olika sätt, beroende på om man avser 

medborgarskap, nationalitet, etnicitet eller det land där en person är född� (Lahdenperä 1997,  

s.58). 

 

Det finns enligt Lahdenperä (1997) inte en entydig och klar definition av begreppet 

invandrarelev, vilket öppnar för lokala definitioner och tolkningar. Hon menar att den minsta 

gemensamma nämnare är att de inte upplevs vara svenska, något som kan förorsaka ännu 

större problem än att reda ut begreppet fullständigt.  
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Vi är alltså medvetna om att begreppen invandrarelev inte är klar definierat. För enkelhetens 

skull använder vi ändå detta utryck och avser därmed barn som kommer från ett hem där en 

eller båda föräldrar har ett annat modersmål än svenska. 

 

2.4 Modersmålslärarens betydelse  

 

Ladberg (2000), menar att en lärare som talar samma språk som invandrareleven är den mest 

naturliga kunskapskällan. Hans eller hennes kompetens när det gäller svenskinlärning är 

därför ovärderlig. Modersmålsläraren kan nämligen sätta sig in i de problem som uppstår i 

samband med svenskinlärningen. Något som en svensk lärare pga. sin förtrogenhet med det 

svenska språket kan ha svårt att sätta sig in. Modersmålslärarna är dock mer än språklärare. 

De har också erfarenheter som infödda lärare inte har. De vet hur det är att komma till ett nytt 

samhälle och hur det är att leva i en minoritetsgrupp.  

 

Det är också viktigt för ungdomar att ha förebilder och detta gäller speciellt ungdomar från 

minoritetsgrupper, menar Ladberg (2000). Hon hävdar att positiva förebilder åstadkommer 

något som ingen pedagog kan efterskapa. En duktig modersmålslärare kan ge barnen en 

bekräftande bild av sig själv genom att visa att det är möjligt att klara sig i det nya landet.  

 

Det finns flera krav man kan ställa på vad som gör en god modersmålslärare. Paulin (1993) tar 

upp att modersmålsläraren måste behärska språkutvecklandemetoder och veta hur 

språkinlärning går till. Detta understryks av Almgard & Qamhawi (1993) som menar att läs- 

och skrivprocessen är en aktiv process hos eleven och att det är viktig att modersmålsläraren 

har kunskap om detta.  

 

De två forskarna visar med ett exempel hur viktigt det är att känna till olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder, för att modersmålsläraren ska kunna välja den metod som är bäst 

lämpad för invandrarelevernas läs- och skrivinlärning. De konstaterar att för en del av de 

språk som har ett annat alfabete än det svenska, ex. arabiska, så är det oundvikligt att använda 

sig av analytiska metoder. För att förstå ordets betydelse måste eleverna där se helheten och 

dra nytta av sammanhanget. Syntetiska metoder lämpar sig därmed inte för läsinlärning på ett 

sådant språk. 
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I och med att forskningen har gjort framsteg om hur vi lär oss språk och hur det utvecklas, har 

man också gjort framsteg när det gäller vilka språkutvecklande metoder som är lämpliga för 

utländska elevers språkinlärning och utveckling. Paulin (1993) menar att läs- och 

skrivinlärning i en stimulerande miljö och i ett meningsfullt sammanhang hänger nära ihop 

med utvecklingen av elevernas kulturella identitet. 

 

Enligt Paulin & Qamhawi (1993) skapar vi oss en identitet och bygger upp en social 

kompetens genom umgänge med andra människor. Därigenom lär vi oss även vilka oskrivna 

regler och normer som gäller. Är man född palestinier, menar Paulin & Qamhawi (1993), är 

det svårt att byta identitet. Men det är möjligt att vara svensk och palestinier samtidigt, dvs. 

vara bikulturell. Trots detta är samhället och skolans personal benägna att ge de här eleverna 

dolda budskap som får dem att tro att de måste välja identitet, skriver Paulin & Qamhawi 

(1993). 

 

Paulin & Qamhawi (1993) ser följaktligen att språket inte är en isolerad färdighet, utan en del 

av vår kultur och identitet. Modersmålslärarens uppgift är alltså att båda utveckla den 

mångkulturella identiteten och stödja elevernas tvåspråkighet med språkutvecklande metoder. 

 

2.5 Språkets betydelse 

 

2.5.1 Språket som social konstruktion  

 

Olika teoribildningar har olika tolkningar av förhållandet mellan tänkande och språk. Hos 

Gagnestam (2003) framkommer det att behavioristerna anser att tänkande är detsamma som 

språk, medan rationalisterna och Piaget skiljer mellan språk och tänkande. Piaget hävdar 

dessutom att tänkandet föregår språket. Chomsky, som enligt Bjar & Liberg (2003) 

representerar nativismen, anser att språket är en medfödd förmåga. Alla dessa teorier har 

gemensamt att de utreder språkutvecklingen isolerat från ett socialt sammanhang.  

 

En utveckling som under 1970-talet bröt med dessa teorier var enligt Strömqvist (1984) 

framväxten av det socialpsykologiska perspektivet där man lade fokus på språkets funktion i 

ett socialt samspel. Detta perspektiv har enligt Gagnestam (2003) sin bakgrund i Vygotskijs 

sociohistoriska teorier där han konstaterar att språket är ett kommunikationsmedel (syntaxen) 

som innehåller den kunskap och de erfarenheter som mänskligheten har utvecklat 
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(semantiken). Tänkandets struktur, menar han, bestäms av hur individen bildar begrepp och 

relaterar begrepp till varandra. Det begreppsliga tänkandet påverkas av uppväxtförhållande 

och erfarenheter. Tänkandet är ett socialt fenomen och det sociala sammanhanget är en del av 

tänkandet. Det krävs att man känner till innebörden av ett begrepp för att kunna sätta ord på 

det. I skolan möter dock språkstuderande ofta ord utan att få deras innebörd klar för sig. Det 

är visserligen möjligt för eleverna att språkligt utrycka sig, men faran är stor att de inte 

begriper vad de säger. Även Ladberg (2000) påpekar att språket är ett socialt fenomen och att 

lära sig ett språk är lika med att lära sig kultur. Det är alltså inte möjligt, menar hon, att lära 

sig ett språk utan att samtidigt ingå i en social och kulturell kontext.  

 

2.5.2 Språk och kontext 

 

Om vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv är alla våra handlingar och tankar delar av 

kontexter som utgör en helhet menar Gagnestam (2003). Utifrån detta tankesätt krävs det då 

vi kommunicerar med andra att vi gör detta i en kontext som är begriplig för de inblandade. 

Således bör språk läras ut genom att sätta språkövningar i en kontext i autentiska miljöer.  

 

Tidigare, anmärker Liberg (1993), har den syntetiska modellen, även kallad ljudmetoden, 

dominerat läs- och skrivinlärningen. I den metoden får barn ljuda bokstäver och lära sig 

grammatiska regler, alltså en kunskapsförmedling med fokus på grammatisk-teknisk 

undervisning. Detta, menar hon, är ett påtagligt individualpsykologiskt synsätt som Piaget står 

för. Liberg (1993) framhäver att detta framförallt gynnar barn som får hjälp med läsning och 

skrivning hemifrån. Något som inte är självklart för invandrarelever. 

 

Det vore dock märkligt menar Säljö (2000) om inte olikheter i uppväxt, boendeform eller 

etnicitet skulle få betydelse för människors uppfattning av omgivningen. Liberg (1993) 

instämmer och påpekar att inlärning befrämjas när det sker i ett meningsfullt kulturellt 

sammanhang. 

 

En metod som enligt Liberg (1993) ingår i det sociokulturella perspektivet är den analytiska 

metoden, eller helordsmetoden. Där utgår man från helheten och söker sig till språkets mindre 

delar. Denna metod tar hänsyn till elevernas vardagliga liv och skapar ett meningsfullt 

sammanhang, alltså en kontext menar hon. Axelsson (2000) understryker att detta är särskilt 

gynnsamt för invandrarelever. Holmegaard (1999) delar denna åsikt och framhäver att denna 
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metod, som hon kallar djupinriktad och holistisk, är den som passar bäst för läs- och 

skrivinlärning. 

 

Den språkliga kontextens betydelse för läs- och skrivinlärningen verkar självklar menar 

Holmegaard (1999). Orden får betydelse i samspel med den omgivande kontexten. Det borde 

alltså vara naturligt att ord lärs in i ett sammanhang. Detta, menar hon, är dock inte alltid 

självklart. Orden lärs ofta in lösryckta ur sitt sammanhang. Många i skolans miljö är inte 

tillräcklig medvetna om kontextens betydelse för ord- och begreppsinlärning. Holmegaard 

(1999) framhåller också att en meningsfull kontext, särskilt i läromedlen, gynnar 

invandrarelevernas språkutveckling. Även Ladberg (2000) menar att det inte blir mindre 

viktigt att texten är meningsfull för att det handlar om att lära sig ett nytt språk och tillägger 

att denna insikt inte alltid har spridits till de som är ansvariga för undervisningen av 

invandrarelever.  

 

Innehållet i hemspråksundervisningen ska därför enligt Almgard & Qamhawi (1993) helst ha 

anknytning till de övriga ämnena som eleverna läser i klassen. Vidare påpekar de att detta 

underlättas om modersmålsläraren resonerar med de andra undervisande lärare, för att de bäst 

ska kunna välja det innehåll och de åtgärdar som bäst främjar elevernas språkutveckling. 

 

2.5.3 Språkinlärning och språkutveckling 

 

Skolundervisningen bygger på vissa språkkunskaper som de infödda barnen förväntas förfoga 

över, säger Ladberg (2000). Ordförråd och språklig bas kan förvisso variera, men de 

vardagliga orden har de gemensamt. Vi kan inte ha samma förväntningar på elever från 

språkliga minoriteter. Att tillägna sig kunskap på ett språk som man bara behärskar bristfälligt 

gör inlärningen mycket svår, menar hon. 

  

Att klara av att lära sig vardagliga språkutryck på ett främmande språk tar enligt vissa 

forskare ca 2 år om man samtidigt fördjupar sig i detta främmande språk, skriver Holmegaard 

(1999). Hon menar vidare att många lärare antar att invandrarelever kan delta i 

undervisningen på samma villkor som svenska elever när de har lärt sig detta vardagsspråk. 

 

Men enligt Holmegaard (1999) kan det ta flera år att lära sig att inhämta abstrakt kunskap från 

läromedel. Hur lång tid det tar att nå en nivå då man klarar detta påverkas av flera faktorer. 
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Det kan ha att göra med det nya språkets status, dess användning i skolsammanhang, 

inlärarens förstaspråk och kultur och om invandrareleven kan fortsätta att använda sitt 

modersmål samtidigt som det nya språket lärs in. 

 

Paulin (1993) delar i detta sammanhang invandrarbarn i två kategorier. De barn som lär sig 

läsa och skriva på modersmålet först och därefter börjar lära sig svenska, utvecklar vad han 

kallar en successiv tvåspråkighet. Den andra kategorin är invandrarbarn som lär sig 

modersmålet och det svenska språket samtidigt under uppväxten. Detta kallar han parallell 

tvåspråkighet. Dessa barn har enligt honom lättast att lära sig de två språken på en hög nivå. 

 

Ladberg (2000) säger att: �Det som ett barn kan lära sig på ett språk, kan det lära sig på flera. 

Ett barn kan lära sig flera språk till den nivå som det kan lära sig ett� (s.77). Men, påpekar 

hon, omgivningens värderingar av olika språk och kulturer kan dock styra ett barns språkval 

utan att någon är medveten om hur detta sker. Ett barn som inte vill tala sitt modersmål kan ha 

stött på negativa reaktioner från andra mot sitt modersmål. 

 

Denna intressanta tankegång tar också Paulin (1993) upp. Han skriver att man måste beakta 

att språkutvecklingen inte bara hänger ihop med tankeförmågans utveckling, utan också med 

identitetsutveckling och kulturtillhörighet. Primus motor bakom inlärning och utveckling, 

menar han, är motivationen. För invandrarbarn hänger detta nära ihop med kulturtillhörighet. 

Identiteten formas i samvaro med andra människor. En viktig del är etnisk tillhörighet. 

Identitetsfrågor, påpekar han, påverkar all inlärning. Det tar mycket energi att fråga sig: �Vem 

är jag här i Sverige? Varför är jag här när jag är annorlunda?� (s.26). Dessutom förstår barnen 

snabbt: �att det är bäst att vara svensk och att det inte är så bra att vara invandrare, man är 

sämre� (s.26). Denna kamp med identiteten påverkar motivationen och gör all inlärning 

långsammare. 
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2.6 Kulturens betydelse 

 

2.6.1 Vad är kultur 

 

Kulturbegreppet är ett komplext och värdeladdat ord, och det är därför inte möjligt att 

definiera kultur på ett enda sätt, menar Gagnestam (2003). Hon talar om att man kan använda 

olika kulturbegrepp, men att de är beroende av sitt sammanhang. Det kan handla om ett 

system av värden, normer och livsmönster. Målet kan vara att dra gränser och integrera en 

stor variation av kulturer och identiteter för att bilda ett kollektiv (stat). Dessa nationella 

identiteter vidmakthålls sedan genom undervisning, kontroll och ibland även med våld.  

 

Kulturbegreppet kan även avse det estetiska, eller finkulturen, som enligt Gagnestam (2003): 

��handlar om en på många sätt klassmässigt begränsad kultur. Kultur i den här betydelsen är 

något som kommer in i skolan från kulturlivet utanför skolan� (s.14). Vidare kan kultur 

innefatta människors vardag och arbete och sättet att leva. Gagnestam (2003) kallar detta det 

antropologiska kulturbegreppet. Hon menar att med denna betydelse är skolan redan kultur 

och håller på att skapa kultur. Detta innebär att skolan inte måste vara på ett sätt utan att den 

kan ifrågasättas och förändras. 

 

Vi har valt att definiera kultur så som Fredriksson och Taube (2001) använder begreppet i 

Läsning bland elever med invandrarbakgrund. Där handlar kultur om människors värderingar 

och beteende. De beskriver kultur som: �de erfarenheter, kunskaper och värden som 

människor delar och som återskapas och förändrar socialt handlande� (s.21). Kulturen består 

även av ett system av betydelser och symboler dvs. språket, menar de, och understryker att 

språket återspeglar vårt sätt att tänka.  

 

2.6.2 Kultur och språk 

 

Att bli angripen i sin identitet är destruktivt för barnets utveckling säger Ladberg (2000). 

Atmosfären i klassen har då stor betydelse. Det har också de vuxnas inställning till barnets 

och familjens språk och kultur. Om läraren hindrar eleven att prata sitt modersmål så får 

barnet ett negativt budskap rörande sin identitet, påpekar hon. Det finns likväl lärare som 

fortfarande ser flerspråkighet som ett hinder och anser att dessa barn har sämre förutsättningar 
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än andra barn att klara sig i samhället. Kunskap ses i detta fall paradoxalt nog som en 

belastning om det rör sig om kunskap i �fel� språk, framhåller Ladberg (2000). 

 

Inom språkpedagogiken, menar Gagnestam (2003), är man överens om att förståelsen av en 

främmande kultur förutsätter medvetenhet om den egna kulturen. Att lära sig ett nytt språk, 

säger hon, medför nämligen med nödvändighet att man reflekterar över sina egna 

utgångspunkter och integrerar ny kunskap med den kunskap man redan har. Det nya landets 

kulturmönster kommer att integreras med tiden, men inte helt assimileras. Det gamla landet 

lever kvar (genom föräldrar, uppväxt, släkt) som vanor eller tankesätt. Författaren menar att 

det finns faktiska fördelar att känna två världar. Eleven kan kommunicera med både dessa 

världar och tillägna sig dubbel kulturell och språklig kompetens.  

 

Det går inte att integrera invandrarbarn i en ny kultur om de ska ta avstånd från sin 

ursprungskultur, eller om man tar ifrån dem möjligheten att fördjupa sig i den. Tvärtom, 

påpekar Ladberg (2000), en stark förankring i den egna kulturen gör det lättare, inte svårare, 

att möte en ny kultur. Därför är det nödvändigt med undervisning i modersmål. 

Språkinlärning hänger nämligen ihop med den kognitiva utvecklingen, menar Paulin (1993). 

Undervisning bara på det nya språket innebär att modersmålsutvecklingen stannar upp. 

Ämnesundervisningen också på det egna språket är enligt honom den enda garantin mot 

avbrott i språk och därmed i tankeförmågans utveckling.  

 

Enligt Almgard & Qamhawi (1993) är det en fördel om invandrarelever får lära sig läsa och 

skriva på det språk de behärskar bäst. Detta är för det mesta modersmålet, där har de skapat 

sig kunskap och erfarenheter som ger en bra förförståelse när det gäller lära sig läsa och 

skriva. Då hemspråksläraren känner till elevernas bakgrund, kultur och värderingar har 

han/hon dessutom möjligheten att välja meningsfulla texter som är anpassade efter barnens 

behov, menar författarna. 

 

Ladberg (2000) stödjer detta anförande och poängterar betydelsen av att undervisningen har 

sin utgångspunkt i elevernas närmiljö, språk och livserfarenhet. Invandrareleverna får 

därigenom bekräftelse på att de hör till, att de räknas, och att deras kunskap betyder något i 

samhället. Denna bekräftelse får de ofta inte då skolpersonalen väljer att se invandrarelever 

som inte har samma kunskap som svenska elever som okunniga.  Det stämmer förvisso, 

menar författaren, att de inte har samma erfarenheter som de svenska barnen, men de har 
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andra! Skillnaden ligger i perspektivet menar hon, dvs. har man siktet inställt på vad elever 

saknar eller vad de kan.  

 

Det finns dock olika uppfattningar i världen om vad som är kunskap. Genom en 

konstruktivistisk syn på kunskap och lärande, menar Gagnestam (2003), blir vi medvetna om 

att kunskaper är tolkningar av omvärlden, alltså konstruktioner som inte innehåller den 

absoluta sanningen om verkligheten. Med en sociokulturell syn konstrueras dessa tolkningar i 

ett socialt sammanhang. Därför kan uppfattningen gå isär kulturer emellan vad som är 

relevant kunskap, understryker hon. 

 

En viktigt uppgift för modersmålslärarna är därför, menar Paulin (1993), att hjälpa barnen 

med identitetsutveckling och ge dem sammanhang och kunskap om sitt ursprung och 

förståelse för sin situation i Sverige. Språket är då en viktig del, nämligen en väg till kunskap 

om ursprunget, historien och sammanhanget. Men, påpekar Paulin (1993): �när allt kommer 

omkring är det den svenskspråkiga personalens attityder som dikterar villkoren för 

invandrarelevernas tvåspråkighet� (s.27). 

 

2.7 Problemområden 

 

Som vi redan har påpekat är läs- och skrivinlärning inte en isolerad verksamhet, utan är starkt 

förknippat med elevernas kultur- och identitetsutveckling. Modersmålslärarens uppgift är 

alltså att stimulera alla dessa områden. Men som Skolverket (2002) har påpekat är det en 

verksamhet som är omgärdad av flera problem. Vilka svårigheter möter då modersmålslärarna 

i det här arbetet? I litteraturen har vi funnit att det huvudsakligen handlar om nedanstående 

problemområden. Dessa har sedan legat till grund för de frågor vi har ställt i vår 

enkätundersökning. 

 

2.7.1 Modersmålsämnets låga status 

 

I forskningen kring attityder till modersmålsundervisningen kan man se en benägenhet hos 

svenska lärare att se med ett visst förakt på modersmålslärarna, menar Hyltenstam & Tuomela 

(1996). Detta bekräftas också av Skolverkets rapport (2002) där vi kan läsa att: �Många 

modersmålslärare möter negativa attityder till modersmålsundervisningen från kollegor och 

över huvud taget i det svenska samhället� (s.5). 
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Detta kan bero på att alltför få värderar elevernas modersmål som en tillgång i skolan och 

samhället. Istället ses det som ett hinder för inlärning i svenska, menar Holmegaard (1999). 

Detta styrks också av Lahdenperäs (1997) undersökning, där bara ett fåtal lärare såg barnets 

modersmål som en resurs i skolan och samhället. Hon frågar sig också om inte det svenska 

språket värderas på bekostnad av barnets modersmål. Hon påpekar nämligen att många lärare 

tycker att det är märkligt när barnen talar modersmål hemma eller tittar på andra än svenska 

TV kanaler. Vissa lärare uppfattade nyttan av modersmålet som begränsad till att bara vara ett 

språk man kan lösa problem på, alltså ett behandlingsspråk. 

 

Lärarna, påpekar Gagnestam (2003), brukar också ofta vilja att eleverna talar som infödda. 

Detta är dock ett orimligt mål, menar hon. Följden kan bli att lärarna upplever att de utkämpar 

en strid som de aldrig kommer att vinna och faran är därför stor att de ger upp i arbetet med 

elevernas språkutveckling. I så fall kan lärarnas uppgivenhet vara en orsak till att svaga elever 

aldrig blir bättre, antyder hon. Gagnestam (2003) betonar dock att det är viktig att eleverna 

blir medvetna om nyttan att lära sig det nya språket. Men på samma gång, menar hon, ska de 

också bli sedda som bärare av en annan kultur. 

 

Många lärare, menar Lahdenperä (1997), har dock helt enkel inte kunskap om modersmålets 

betydelse och tvåspråkighet. De tror att det är skadlig att lära sig läsa och skriva på två eller 

flera språk samtidigt. Detta tankesätt tillbakavisas dock i forskningen, säger Lahdenperä 

(1997). Hon påpekat att UNESCOS expertgrupp redan 1952 konstaterade att modersmålet är 

det bästa undervisningsspråket för barn och att barnen lättare lär sig skriva på sitt modersmål.  

 

En konsekvens av de negativa attityderna till modersmålsämnet är att det inte prioriteras och 

därmed schemaläggs som frivillig undervisning på sena eftermiddagar, anser Holmegaard 

(1999). Hyltenstam & Tuomela (1996) ger ett annat synsätt på detta och menar istället att 

ämnets låga status till stor del beror på att så mycket av modersmålsundervisningen ligger 

utanför timplanebunden tid. 

 

För att få ändring på denna situation föreslår Hyltenstam & Tuomela (1996), att samhället och 

skolans personal måste få information om nyttan av modersmålundervisningen för all 

inlärning i skolan. Detta får medhåll av Holmegaard (1999) som tillägger att det är en uppgift 
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för framförallt politiker och skolledare att höja modersmålens värde och samtidigt främja 

intresset för språk och kultur. 

 

2.7.2 Problem med schemaläggning 

 

Enligt Hyltenstam & Tuomela (1996) har mycket forskning visat på att det är problematiskt 

att modersmålsundervisningen till så stor del sker under eftermiddagen, då den vanliga 

skoldagen är slut. De negativa konsekvenserna av detta är enligt författarna att eleverna då är 

trötta och att det troligtvis bara är de mest ambitiösa eleverna som orkar delta. De som har 

störst behov av modersmålsundervisning avstår istället, menar de. 

 

Däremot uppstår det enligt Skolverket (2002) andra problem när modersmålsundervisningen 

anordnas som ett frivilligt utbytesämne. Man undviker förvisso problemet med sena 

undervisningstider. Men Skolverket (2002) visar på forskning, där elever säger att deras 

deltagande i modersmålsundervisningen begränsas av att de känner att de inte kan eller vill 

missa andra lektioner.  

 

2.7.3 Samarbete med andra lärare 

 

Undervisningstiderna påverkar förstås modersmålslärarnas arbetssituation. Ett stort problem 

med att undervisningen ligger utanför elevernas ordinarie skoldag är enligt Hyltenstam & 

Tuomela (1996): ��att den omöjliggör samarbete mellan hemspråkslärare och övrig 

skolpersonal. Den viktiga integreringen av hemspråksundervisningen i annan verksamhet går 

därmed om intet� (s.98). 

 

Till samma slutsats kommer man också i Skolverkets rapport nr 228 (2002) där lektioner sent 

på eftermiddagen kritiseras: 

 
Kännetecknande för dagens modersmålundervisning är att den inte ingår som en naturlig del i 
skolans reguljära verksamhet. Organisatoriskt såväl som innehållsmässigt medför detta svårigheter 
för samarbete mellan olika lärarkategorier och modersmålslärarna kan inte i önskevärd 
utsträckning bidra till den pedagogiska dialog som bl.a. ska syfta till att utveckla elevernas 
modersmål och befrämja en flerkulturell identitetsutveckling (s.46). 

 

Samarbetet med andra lärare hindras dock inte bara av undervisningstiderna, utan också av att 

modersmålslärarna har ambulerande tjänster. Enligt Skolverket (2002) jobbar vissa lärare på 
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upp till 15 olika skolor. Både Skolverket (2002) och Hyltenstam & Tuomela (1996) hänvisar 

till undersökningar där modersmålslärarna upplever att de ambulerande tjänsterna utgör ett 

hinder för samarbete inom lärarkåren.  

 

Enligt Paulin (1993) har forskningen visat att samarbete med andra lärare är en av de 

viktigaste förutsättningarna för elevernas möjligheter att lära sig språk och inhämta ny 

kunskap. Det är därför angeläget att lärarna känner till varandras arbete och vet vad eleverna 

håller på med i olika ämnen. Hemspråksläraren måste känna till vad svenska 2 läraren och 

andra lärare har för innehåll i undervisningen, menar hon. 

 

Paulin (1993) säger att vi behöver komma ifrån den tidigare uppfattningen, att hemspråk och 

svenska 2 är de ämnen då man lär sig språk och att man under de andra ämneslektionerna får 

kunskap. Nu vet man, menar hon, att elever lär sig språk genom att tänka och därför är alla 

lärare också språklärare. Eleverna lär sig följaktligen språk och får kunskaper på alla 

lektioner. Ämnesintegration är därför viktigt. Paulin (1993) anser att en av de allvarligaste 

bristerna i undervisningen av invandrarbarn är att detta samarbete inte fungerar. Hon menar 

att ett äkta samarbete kännetecknas av: 

 

• Gemensam målsättning 

• Gemensam planering 

• Gemensam utvärdering 

• Delat ansvar 

(Paulin 1993, s.127) 

 

2.7.4 Heterogena grupper 

 

Ett annat problem som Skolverket (2002) tar upp är att kommunernas dåliga ekonomi även 

inverkar på modersmålundervisningen. En konsekvens av de krympande resurserna till 

modersmålundervisningen är att gruppstorleken ökar och att grupperna blir allt mer 

heterogena. I en och samma grupp kan det finnas elever som nyligen har kommit till Sverige 

och elever som är födda i Sverige. Därigenom blir spridningen i språkkunskaper stor, även om 

de är jämngamla och går i samma årskurs. Paulin & Almgard (1993) framhåller dock att 

eleverna i undervisningsgrupperna sällan är jämngamla. Det finns ofta en stor åldersblandning 



 22

i gruppen, som i extrema fall kan sträcka sig från åk. 1 till åk. 9. Alla dessa barn har förstås 

olika kunskaper och behov, men måste undervisas samtidigt i samma grupp, något som gör 

det svårt för modersmålslärarna att planera undervisningen. 

 

Paulin & Almgard (1993) påpekar dock att stora grupper också kan främja inlärningen. De 

menar att barnen i så fall har större möjligheter att kommunicera med varandra och att flera 

huvuden kan producera flera tankar. Eleverna kan hjälpa varandra, lära sig arbeta mer 

självständigt och få en bättre gruppdynamik. 

  

Ladberg (2000) delar denna uppfattning och framhåller att barn utvecklar sina språkliga 

färdigheter i umgänget med andra barn och inte med vuxna. När barnen hör vuxna samtala 

med varandra får de visserligen kunskap om ord, språkliga vändningar, pragmatikens regler 

och sociala vanor. Men, poängterar författaren, de befäster dessa kunskaper i samtal med 

andra barn och inte med vuxna. 

 

2.7.5 Läromedlens innehåll 

 

Enligt Skolverket (2002) bedrivs det modersmålsundervisning på ca 60 språk i Sverige. Enligt 

samma rapport finns det i Sverige läromedel producerade för ett 30-tal språk. Men i många 

fall används läromedel som är importerade från språkens ursprungsländer. Hyltenstam & 

Tuomela (1996) påpekar dock att detta innebär flera problem. De importerade läromedlen är 

oftast inte utarbetade för elever som växer upp utomlands. Därtill är de utarbetade för mer 

undervisningstimmar än vad modersmålslärare har till förfogande i Sverige. Dessa läromedel 

är tänkta för elever med bättre behärskning av modersmålet och är ofta för svåra för 

�svenska� invandrarelever. Vidare saknar de utländska läromedlen, enligt Skolverket (2002), 

vanligtvis överensstämmelse med värdegrunden i den svenska läroplanen. Detta får till följd 

att modersmålslärarna själva ofta måste producera sitt undervisningsmaterial, vilket är 

mödosamt och tidskrävande.  

 

Paulin & Qamhawi (1993) instämmer i detta och påpekar att de flesta importerade läromedel 

för undervisning i och på hemspråk är producerade för en annan typ av undervisning och en 

annan läroplan. Ofta styr också tillgången till läromedel på hemspråket valet av 

läsinlärningsmetod menar författarna. Detta medför att läromedlen bidrar till att samma metod 

används för alla barn. Dessutom känner barn som är uppvuxen i Sverige ofta inte till de 
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begrepp och miljöer som skildras i dessa läroböcker, då de är utformad för elever som bor i 

ursprungsländerna. Det är lämpligare med läroböcker som är skapade så att de speglar 

elevernas aktiv talade språk och deras erfarenheter i nutiden, menar författarna. 

 

2.7.6 Hem och föräldrar 

 

Modersmålslärarna bör enligt Paulin (1993) etablera en bra kontakt med elevernas föräldrar. 

Hon visar på att forskningen ger två huvudsakliga skäl för detta påstående. För att 

modersmålsläraren ska kunna ge eleverna en bra grund för deras bikulturella kompetens är de 

beroende av föräldrarnas stöd. Utan deras stöd når man inte de uppsatta målen, eftersom 

undervisningstimmarna inte räcker till för att ge eleverna denna kompetens. Dessutom är det 

betydelsefullt att modersmålslärarna ger föräldrarna information och kunskap om den svenska 

skolan, så att de vet hur den fungerar och inte behöver bli oroliga. I skolans uppgift ingår även 

att integrera barnen i det svenska samhället. Då kan föräldrarna bli rädda att skolan tar barnen 

ifrån dem, menar Paulin (1993). Denna oro kan också leda till att föräldrarna vill lägga sig i 

modersmålsundervisningens innehåll och hur arbetsformerna ska se ut. De kan kräva att 

undervisningen ska se ut som de är vana vid från hemlandet. Men det kan den inte, då 

förutsättningarna här är annorlunda, säger hon. 

  

För att samarbetet med föräldrarna ska fungera måste modersmålslärarna behärska en bra 

svenska, så att de kan skaffa sig den kunskap de behöver för rollen som kulturtolkar, menar 

Paulin (1993). Dessutom är det också viktigt att modersmålslärarna har gedigna kunskaper om 

elevernas språkinlärning, språkutveckling, språkutvecklade metoder och modersmålets 

betydelse för all inlärning, menar hon. Dessa kunskaper ska modersmålslärarna förmedla till 

elevernas föräldrar för att öka deras förståelse för modersmålslärarnas kompetens och varför 

undervisningen är som den är. För att skapa och vidmakthålla kontakten med hemmet föreslår 

Paulin (1993) att modersmålslärarna bör anordna föräldramöten, föräldrakvartar och vara med 

föräldrar när de deltar i de reguljära föräldra- och elevvårdsmötena. 

 

2.7.7 Utbildning 

 

I föregående avsnitt påpekade forskarna betydelsen av modersmålslärarnas kunskaper och 

utbildning. Modersmålslärarna saknade dock under flera år en enhetlig utbildning för sitt 

yrke. Fram till slutet av 1980-talet fanns det en hemspråkslärarlinje vid vissa lärarhögskolor. 
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Men denna försvann 1988 när utbildningen för grundskole- och gymnasielärare reformerades. 

Den efterföljande utbildningssituationen var mycket rörig och man tappade fler och fler 

studerande till modersmålsutbildningen innan den till slut lades ned 1993 (Skolverket 2002). 

 

Sedan 2001 är det dock återigen möjligt att läsa till modersmålslärare inom lärarutbildningen. 

Utbildningen består idag av 40 poäng specialisering och 20 poäng fördjupning (Skolverket 

2002). Men Hyltenstam & Tuomela (1996) visade redan innan den nya utbildningen startade 

upp att bristen på examinerade modersmålslärare var ett allvarligt problem. Vi menar att det 

inte är orimligt att tänka sig att utbildningsglappet mellan 1993 och 2001 bör ha påverkat 

situationen inom modersmålsundervisningen även under de senaste åren. 
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3. Metod 
 

Vi har valt att göra en enkätundersökning. Valet av den här metoden grundar sig på syftet med 

arbetet. För att få den översikt vi eftersträvar behövde vi nå ut till så många modersmålslärare 

som möjligt. Trost (2001) stödjer att det är syftet med undersökningen som ska avgöra vilken 

metod man använder sig av. Vi anser att enkätmetoden gav oss den bästa avvägningen mellan 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. Intervjuer hade låtit oss komma närmare enskilda 

svarande och på ett djupare sätt förstå deras syn på de problemområden våra frågor söker 

belysa. Men det hade samtidigt givit oss ett smalare urval och därmed gjort det svårare att få 

den översikt vi eftersträvar för att vi ska kunna uttala oss generellt om populationen. 

 

3.1 Kvantitativa och kvalitativa aspekter 

 

Valet av metod handlar i stor utsträckning om man ska göra en kvantitativ eller kvalitativ 

studie. En kvantitativ undersökning kännetecknas enligt Holme & Solvang (1997) och Trost 

(2001) av att man använder sig av siffror och mängder, ex. frekvensen av något eller åsikter 

som procent av urvalet. Med ett representativt urval kan man utifrån den statistiska 

informationen göra vissa generaliseringar om populationen. I en kvalitativ undersökning gör 

man enligt Trost (2001) inte sådana jämförelser. Holme & Solvang (1997) poängterar att det 

istället är forskaren som presenterar sin tolkning av resultaten och att de bör inte omvandlas 

till siffror. Det handlar då enligt Trost (2001) om att söka förstå hur människor resonerar eller 

reagerar eller att urskilja handlingsmönster. 

 

Vi har i vår undersökning valt att kombinera kvantitativa och kvalitativa frågor. Enligt Holme 

& Solvang (1997) präglas samhället av en komplexitet och mångfald som inte kan fångas upp 

av bara en metod. Binder man upp sig till antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder 

begränsar man vilka frågeställningar det är möjligt att få svar på. Författarna säger vidare att:  

 
Vi kan med fördel även kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och 
samma undersökning. Principiellt finns det heller inte något konkurrensförhållande 
dem emellan. Däremot kan de med sina starka och svaga sidor stärka varandra. 
(Holme & Solvang, 1997, s.76) 
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Även hos Trost (2001) finner vi stöd för att kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan 

kombineras. Han menar vidare att nästan alla studier inom beteende- och 

samhällsvetenskaperna är blandformer av kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

I vår enkät har vi flera kvantitativa frågor som tjänar till att ge oss en bild av hur den faktiska 

verkligheten i den undersökta kommunen ser ut. Dessa frågor följer vi sedan ofta upp med 

öppna följdfrågor där modersmålslärarna kan utveckla sina svar och ge oss sin syn på hur de 

upplever att de faktiska omständigheterna påverkar dem. På så vis ger oss de kvantitativa 

frågorna statistik information och de kvalitativa frågorna hjälper oss att se konsekvenserna av 

detta. 

 

3.2 Population och urval 

 

Holme & Solvang (1997) menar att populationen utgörs av de enheter vi önskar få 

information om. För vår del utgörs därmed populationen av de modersmålslärare i den 

undersökta kommunen som undervisar från förskolan upp till gymnasiet. Genom 

modersmålsrektorn fick vi veta att det finns ca 70 modersmålslärare i kommunen. Eftersom vi 

eftersträvar representativitet i urvalet och då populationen inte var större, beslöt vi att göra 

vad Trost (2001) kallar en totalundersökning. Detta innebär att man går ut med frågorna till 

hela populationen. Holme & Solvang (1997) påpekar också att vid små populationer leder ett 

urval till större osäkerhet och då är det bättre att ta med hela populationen. 

 

I praktiken fick vi ändå ett urval av populationen, eftersom inte alla modersmålslärare valde 

att svara på vår enkät. Trost (2001) säger att det inte är hur många man skickar ut en enkät till 

som utgör urvalet, utan hur många som svarar. 

 

3.3 Datainsamlingen 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) ska man dokumentera datainsamlingen så att andra kan göra 

om studien. Detta kallar de kontrollerbarhetskravet. I det följande redogör vi i korthet för hur 

vi gick till väga. Då syftet med vårt arbete är beroende av god representativitet i 

undersökningen har vi varit mycket måna om att få in så många svar som möjligt. För att få in 

tillräckligt med svar har vi utfört datainsamlingen i olika etapper. Först delade vi ut enkäterna 

i modersmålslärarnas postfack. De har alla varsitt fack på den centrala enheten i kommunen. 
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Efter en vecka tömde vi svarslådan. Nästa tillfälle var en kvällskonferens dit alla 

modersmålslärare i kommunen var kallade. Både Trost (2001) och Kylén (2004) framhåller 

att det är en fördel om man kan lämna ut och samla in enkäten under ett möte med de som ska 

svara. Man får svar snabbt och når en högre svarsfrekvens. De som gör undersökningen finns 

också på plats och kan svara på frågor. Vi lät sedan vår svarslåda stå kvar ytterligare två 

veckor. Under denna tid gjorde vi även ett besök i samband med att en del av 

modersmålslärarna träffades i mindre arbetsgrupper. Sedan tog vi bort svarslådan och 

avslutade därmed insamlingen. 

 

3.4 Motivation 

 

Något som är mycket viktigt för att man ska få in svar är att man på olika sätt motiverar de 

svarande att fylla i enkäten, vilket bl.a. Kylén (2004), Patel (2003) och Trost (2001) betonar. 

Vi har tagit flera tillfällen i akt för att motivera modersmålslärarna att svara på vår enkät. Vi 

har träffat modersmålsrektorn och berättat om vårt arbete. Han har i sin tur gått ut och 

informerat modersmålslärarna och uppmuntrat dem att fylla i vår enkät. Vid två tillfällen har 

vi personligen närvarat och bett modersmålslärarna att fylla i vår enkät.  

 

Vi har lämnat skriftlig information om undersökningen via missivbrevet. Missivbrevet utgör 

vanligtvis den första kontakten med de svarande. Både Patel (2003) och Trost (2001) betonar 

att det är ett mycket viktigt tillfälle för att motivera de som ska svara att fylla i enkäten.  

 

Enligt Kylén (2004) och Patel (2003) får man lättare in svar om enkäten handlar om något 

som de svarande har ett personligt intresse för. Detta anser vi vara fallet med vår enkät. Vår 

undersökning handlar om betydelsen av modersmålsundervisning, sålunda ligger det i 

modersmålslärarnas eget intresse att svara på enkäten.  

 

3.5 Standardisering och strukturering  

 

Patel (2003) och Trost (2001) betonar att det är viktigt med hög standardisering när man vill 

jämföra och generalisera. Detta, menar de, uppnår man genom att alla får samma frågor och 

frågesituationen är så lik som möjligt för alla. I vår undersökning har alla fått samma 

frågeformulär. De flesta valde även att fylla i det vid samma tillfälle. I detta avseende anser vi 

vår undersökning hålla en hög grad av standardisering. 



 28

Struktureringen avser svarsutrymmet i frågeformuläret. Fasta svarsalternativ kännetecknar en 

strukturerad undersökning enligt Holme & Solvang (1997). Med fasta svarsalternativ menas 

att den svarande markerar med ex. ett kryss framför givna alternativ. Vår undersökning 

innehåller både strukturerade och ostrukturerade frågor. Vi använder olika typer av 

kryssfrågor som vi följer upp med en öppen följdfråga. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet har stor betydelse för att den enkät man konstruerar ska bli 

ett bra mätinstrument. Hög validitet innebär att man vet vad det är man mäter. Trost (2001) 

illustrerar detta med att om jag vill ta reda på en faktaupplysning ska jag inte ha 

svarsalternativ som handlar om attityder. I koppling till validitetsbegreppet diskuterar Holme 

& Solvang (1997) vad de kallar �giltighetsproblematiken�. Detta innebär att de svarande 

måste uppfatta frågorna så att vi får svar på det vi vill veta och inte något annat. 

 

Enligt Patel (2003) innebär reliabilitet att man måste mäta på ett tillförlitligt sätt. Trost (2001) 

utvecklar begreppet och anser att det rymmer flera kriterier. Ett krav gäller kongruens, dvs. att 

alla får samma frågor. En annan aspekt är precision, vilket innebär att svaren ska registreras 

på samma sätt. Konstans är också viktigt, dvs. man ska kunna göra om mätningen flera gånger 

och få samma svar. På detta följer slutligen objektivitet, där Trost (2001) säger att olika 

personer ska kunna göra mätningen och få samma svar. Trost (2001) menar att det råder ett 

samband mellan reliabilitet och standardisering: �Situationen ska i alla avseenden vara 

standardiserad för att man ska kunna tala om hög reliabilitet.� (s.60). 

 

Läser vi i Kylén (2004) står det även klart att begreppen validitet och reliabilitet påverkar 

varandra. Kylén hävdar att det rådet ett motsatsförhållande mellan validitet och reliabilitet. 

Om jag t.ex. tar med extra kommentarer som de svarande har skrivit ner så ökar vi validiteten 

på bekostnad av reliabiliteten. Beroende på vad man gör för undersökning kan det vara 

lämpligt att betona det ena mer än det andra. För vår egen undersökning har vi bedömt det så 

att validiteten väger tyngre och kommer därför att ta med så mycket som möjligt av de 

kommentarer som vi får in. 

 

Patel (2003) säger att värdet av en kvantitativ studie är beroende av säkerheten i den 

insamlade informationen. Eftersom man sällan har möjlighet att göra om samma 
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undersökning flera gånger så är det därför enligt Holme & Solvang (1997) mycket viktigt att 

man på förhand försöker få en så hög reliabilitet som möjligt. Både Holme & Solvang (1997) 

och Patel (2003) betonar vikten av en noggrann utarbetning av mätredskapen, dvs. frågor och 

svarsalternativ. Enligt Patel (2003) är det svårare att i förväg kontrollera reliabiliteten när man 

använder sig av enkät än andra undersökningsmetoder, följande citat visar på en del av 

problemet: �Om enkäten ska betraktas som reliabel eller inte vet vi egentligen inte förrän vi 

ser hur den blivit besvarad.� (s.102) 

 

Ett sätt att på förhand säkerställa validiteten i mätredskapet är att värna vad Patel (2003) kallar 

innehållsvaliditeten. Detta handlar helt enkelt om att sätta sig in i litteraturen för området, 

finna nyckelbegreppen som beskriver detta, översätta begreppen till variabler som sedan kan 

formuleras till enskilda frågor i enkäten. Man vill nå en god översättning av teorin till 

enskilda frågor. Att värna innehållsvaliditeten har varit grundläggande i våra bakgrundsstudier 

inför uppsatsarbetet. Vi har genom litteraturstudier och samtal med lärare skaffat oss en god 

uppfattning om det område vi vill undersöka. Vi har sedan reviderat frågeformuläret ett flertal 

gånger för att hitta de frågor och frågeformuleringar som bäst svarar mot vad vi vill veta. 

 

För att uppskatta reliabiliteten i vårt mätinstrument har vi sedan inspirerats av de split-half 

metoder som Magnusson (1969) lyfter fram som lämpliga testredskap. I sådana test delar man 

in mätinstrumentet i två eller flera delar. Sedan använder man olika statistiska metoder för att 

jämföra svaren på de olika delarna och får på så sätt fram ett värde på reliabiliteten i 

mätinstrumentet. Vi har konstruerat ett mjukare test där vi jämför svaren på ett par frågor i 

enkäten. Dessa frågor har ett innehåll som ligger mycket nära varandra. Om reliabiliteten är 

god kommer vi att kunna utläsa en likartad tendens i svaren på de här frågorna. 

 

3.7 Frågor och svarsalternativ 

 

Enligt Patel (2003) är det speciellt vid enkäter viktigt att man identifierar problemområdets 

olika delområden och systematiskt konstruerar frågor som täcker upp varje delområde. Men 

man måste också vara noggrann med svarsalternativen. Trost (2001) påpekar att ett 

grundläggande problem med att ange vettiga svarsalternativ är att täcka in hela spännvidden 

och inte endast delar av den. Formuleringen av frågor och svarsalternativ utgör en 

förutsättning för att man, som Holme & Solvang (1997) menar, ska nå så bra samstämmighet 

som möjligt med de teoretiska utgångspunkterna. 
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Vi arbetar med två olika typer av frågor. Sakfrågor ger enligt Trost (2001) information om 

faktiska förhållanden, medan åsiktsfrågor rör attityder. Frågeformuläret innehåller ett antal 

bakgrundsfrågor som besvaras med kryssmarkering eller genom att ange kvantitet. Detta är 

rena sakfrågor. Patel (2003) menar att det är vanligt att inleda enkäter med sådana här frågor. 

Vi inleder med ett par frågor om hur många klasser, skolor och vilka årskurser de undervisar 

i. Holme & Solvang (1997) menar att det är bra att inleda med en del faktainriktade frågor, 

innan man går in på mer kontroversiella frågor, ex om värderingar. Vi upplevde dock att det 

fanns en risk att en av bakgrundsfrågorna kunde uppfattas som känslig. Därför valde vi att 

lägga frågan om deras utbildning sist i enkäten. Hade denna fråga kommit tidigt i enkäten 

anser vi att risken hade varit större att de inte skulle ha svarat alls. Trost (2001) är kritisk till 

att man ställer obesvärliga frågor i början av enkäten för att få den svarande välvilligt inställd. 

Sådana frågor kallas Anfangsfloskel. De frågor vi inleder med utgör ingen Anfangsfloskel, 

utan ger oss information som är viktig för oss. 

 

Huvuddelen av frågeformuläret består av olika åsiktsfrågor. Dessa är av Likerttyp där de 

svarande markerar sitt instämmande utefter en fyrgradig skala. Enligt Kylén (2004) är 

påståenden med olika grad av instämmande ett bra sätt att mäta attityder. Kylén (2004) 

förespråkar att man bör ha 4-6 skalsteg. Större skalsteg ger slumpfel så att ett värde lika gärna 

kan vara ett högre eller lägre. Vi valde ett jämnt antal skalsteg eftersom det tvingar de 

svarande att välja sida. Enligt Trost (2001) är en vanlig anledning till att man inte har med ett 

svarsalternativ av typen �vet ej� att många anger detta för att slippa ta ställning. Detta minskar 

även vad Patel (2003) kallar centraltendensen, dvs. då svarsalternativet utgörs av en skala så 

tenderar de svarande att söka sig mot mitten. 

 

Bakgrunds- och åsiktsfrågorna har fasta svarsalternativ. Vi följer dock i flera fall upp dessa 

med en öppen följdfråga där vi uppmanar de svarande att utveckla och motivera sitt svar. 

Patel (2003) menar att frågar med �varför� karaktär är bra som uppföljningsfrågor. Trost 

(2001) är dock kritisk till öppna följdfrågor av motiverande och förklarande karaktär. Han 

förespråkar istället att man avslutar enkäten med en öppen fråga. Vi valde ändå att ha flera 

öppna uppföljningsfrågor eftersom vi i möjligaste mån önskade få nyanserade förklaringar till 

hur informanterna svarat. Vår uppfattning var även att undersökningsgruppen, 

modersmålslärarna, var motiverade att på detta sätt få uppmärksamma andra på sin situation. 
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Hur man förhåller sig till valet av öppna eller fasta svarsalternativ får konsekvenser för 

undersökningen. Vid öppna frågor uttrycker sig den svarande fritt. Vid fasta frågor väljer den 

svarande mellan olika givna alternativ. Här måste man göra en noggrann avvägning mellan 

validitet och reliabilitet. 

 

Kylen (2004) säger att öppna frågor ger den svarande stor frihet, men att de samtidigt ställer 

högre krav på att dem som svarar kan formulera sig. Därmed riskerar man också ett större 

internt bortfall, dvs. att man inte får svar på de öppna frågorna. Trost (2001) varnar även för 

att man kan få in svar som är svåra att tolka och tidsödande att ta hand om. Med de öppna 

frågorna vinner man i validitet. 

 

Fasta svarsalternativ begränsar valmöjligheterna enligt Kylen (2004), men ger också frågor 

som är lätta att besvara och lätta att bearbeta. En risk är dock att man får mindre genomtänkta 

svar. Trost (2001) framhåller även att fasta svarsalternativ kanske inte passar alla svarande. 

De som deltar i undersökningen kan ofta vilja svara �det varierar� eller �det beror på�.  

 

Trost (2001) sammanfattar hela resonemanget väl. Fasta svarsalternativ ger fler svar, men de 

är mer onyanserade. Öppna frågor ger nyanserade svar, men ett större bortfall. 

 

3.8 Etiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådet ska man redovisa eventuella konflikter mellan individskyddskravet 

och den forskning man avser utföra. Vi har inte funnit att det föreligger någon sådan konflikt i 

den undersökning vi har utfört. För att värna deltagarnas integritet har vi utgått från de fyra 

huvudkrav som ställs upp inom individskyddskravet. I det följande redovisar vi hur detta har 

styrt vår undersökning. 

 

Informationskravet innebär att man ska informera de som deltar i undersökningen om syftet 

med forskningen. I vårt fall har de deltagande muntligt informerats om syftet via 

modersmålsrektorn och av oss själva, vid de tillfällen då vi besökt modersmålsenheten. 

Utöver detta har vi också i missivbrevet lämnat skriftlig information om undersökningens 

syfte. I missivbrevet lämnade vi även kontaktinformation, så att mottagarna skulle kunna nå 

oss med eventuella frågor. 
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För att uppfylla samtyckeskravet måste de vi vänder oss till själva få bestämma om de vill 

delta i undersökningen eller inte. Vi har på samma sätt som ovan beskrivet, informerat 

deltagarna om att undersökningen är helt frivillig. I och med att deltagarna lämnade in 

enkäten ansåg vi samtyckeskravet vara uppfyllt. 

 

Det tredje kravet utgörs av konfidentialitetskravet. Detta syftar till att skydda deltagarna så att 

eventuell information de har lämnat inte ska komma obehöriga till del. Vår undersökning har 

varit helt anonym, inga namn eller personuppgifter har samlats in. De ifyllda enkäterna har 

förvarats privat utan att andra har kunnat ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet säger att de uppgifter vi samlat in endast får användas för forskningsändamål. 

Endast vi två som arbetat med undersökningen har haft tillgång till de inkomna enkäterna. 

Dessa kommer att förstöras efter uppsatsens publicerande. 

 

Vetenskapsrådet rekommenderar även att de som deltagit i undersökningen ska informeras om 

forskningsresultaten. En kopia av uppsatsen kommer därför att lämnas till den centrala 

modersmålsenheten. 
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4. Resultatredovisning 
 

4.1 Disposition av resultatredovisningen 

 

Vår resultatredovisning är indelad i fem övergripande områden. Det första området vi tittar på 

handlar om modersmålslärarnas utbildning. Här börjar vi med att sammanställa vad de har för 

lärarutbildning. Detta följer vi upp med att redovisa huruvida de har fått kännedom om olika 

läs- och skrivmetoder. De här frågorna är viktiga att få svar på, eftersom den forskning vi 

visat på i bakgrundsavsnittet säger att modersmålslärarna måste behärska språkutvecklande 

metoder och veta hur språkinlärning går till. 

 

Det andra området vi går in på handlar om läromedlens innehåll. Här redovisar vi för vad 

modersmålslärarna anser om det kulturella innehållet i läromedlen och hur de uppfattar att 

läromedlen svarar mot kursplanens mål. Den forskning vi tidigare redogjort för visar att 

läromedlen måste vara anpassade till invandrarelevernas situation i Sverige. De kulturella 

aspekterna är i sin tur viktiga för att skapa en meningsfull kontext för undervisningen. 

 

Det tredje området utgörs av olika praktiska förhållanden och hur modersmålslärarna 

uppfattar att de påverkas av dessa. Mycket forskning har visat på att det finns stora problem 

med gruppsammansättning, undervisningstider, ambulerande tjänster etc. 

 

De praktiska förhållandena inverkar även på vårt fjärde område, som handlar om 

modersmålslärarnas möjligheter till samarbete och kontakt med andra lärare och föräldrar. I 

samband med detta redogör vi också för vad de uppfattar att de har för inflytande över beslut 

som rör deras verksamhet.  

 

Det sista området handlar om vad modersmålslärarna anser behöver förbättras i deras 

verksamhet och vilka av dessa faktorer de anser har störst betydelse. Resultaten av den här 

frågan kan vi sedan ställa mot hur de har svarat på de andra frågorna i enkäten. 



 34

4.2 Bearbetning och redovisning av data 

 

Vi ska nu redogöra för hur vi kommer att presentera resultaten av undersökningen. 

Frågorna med fasta svarsalternativ kommer att redovisas i procentsatser av andelen svarande 

eller som antal svarande. Vi räknar även med det interna bortfallet. 100% utgör därmed alltid 

25 svarande. Attitydfrågorna har de instämmande alternativen �stämmer bra� och �stämmer 

något�, respektive de ej instämmande alternativen �stämmer mindre� och �stämmer inte�. Vi 

kommer ibland att redovisa en sammanslagen procentsats för de instämmande, respektive ej 

instämmande, alternativen. Detta redovisas då som den �sammanslagna� eller �totala� 

summan. Vi använder emellanåt benämningarna �positiva� för de instämmande alternativen 

och �negativa� för de ej instämmande alternativen. 

 

Vissa av frågorna kommer även att redovisas med tabeller eller stapeldiagram. Svaren på de 

öppna (kvalitativa) frågorna kommer att sammanställas och kategoriseras. Ibland kommer vi 

även att ta med direkta citat. 

 

I fråga 17 har de svarande fått rangordna vilka områden de anser vara viktigast att förbättra. 

Här använder vi en poängsättning för att få fram vilka svar som väger tyngst. Alternativ 1 får 

3 poäng, alternativ 2 får 2 poäng och alternativ 3 får 1 poäng. Poängen för respektive 

alternativ multipliceras med hur många som har angett ett visst område. Områdena rangordnas 

sedan enligt poängsättningen och vi kan se vilket område de svarande anser är viktigast att 

förbättra. 

 
4.3 Bortfallsanalys 

 

Eftersom vi hade ett flertal insamlingstillfällen under undersökningen hade vi stora 

förhoppningar om att nå en hög svarsfrekvens. Den första insamlingsveckan gav två ifyllda 

enkäter. Under kvällskonferensen samlade vi in ytterligare 23 ifyllda enkäter. De resterande 

två insamlingsveckorna gav inga resultat. Urvalet i undersökningen kom därmed att bestå av 

25 modersmålslärare. Utifrån detta kan vi nu diskutera hur man ska betrakta svarsfrekvensen.  

 

Modersmålsrektorn informerade oss om att det finns ca 70 modersmålslärare i kommunen. 

Men inte alla var verksamma vid tillfället för vår undersökning. Enligt rektorn var en del 
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modersmålslärarna borta pga. sjukskrivning, föräldraledighet eller annan typ av längre 

ledighet. Han kunde dock inte ge oss någon exakt siffra om hur många det handlade om. 

Samtliga modersmålslärare var kallade till den kvällskonferens vi närvarade vid. Men det var 

bara ca 50 som deltog. Av dem som närvarade var det inte heller alla som tog sig tid att svara 

på enkäten. De lärare vi senare träffade i samband med att de sågs i mindre arbetsgrupper 

hade redan svarat på enkäten. 

 

Räknar vi in alla inkomna enkäter ger detta en svarsfrekvens på ca 50% av de 

modersmålslärare vi träffade i samband med våra besök på modersmålsenheten. Trost (2001) 

säger att man kan räkna med en svarsfrekvens på mellan 50-75%.  

 

4.4 Utbildning och läs- och skrivmetoder 

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten på frågan om modersmålslärarnas utbildning 

och de frågor som på olika sätt berör modersmålslärarnas kunskaper och användning av läs- 

och skrivmetoder. I enkäten handlar det om fråga 18, 3, 4 och 5. 

 

Av de 25 tillfrågade modersmålslärarna hade nära hälften, 44% (11st), en lärarutbildning från 

ett annat land. 16% (4st) hade en svensk lärarutbildning. 12% (3st) av modersmålslärarna 

hade kompletterat sin lärarutbildning från utlandet med en påbyggnadsutbildning i Sverige. 

8% (2st) av modersmålslärarna hade lärarutbildning från både utlandet och Sverige. 

Ytterligare 8% (2st) av modersmålslärarna hade kompletterande utbildningar, såsom 

universitetskurser i historia och olika kurser och seminarier om modersmålets kulturella 

betydelse. Utöver sin lärarutbildning uppgav 32% (8st) att de även hade annan högre 

utbildning. 12% (3st) av de tillfrågade modersmålslärarna svarade inte på frågan och räknas 

som internt bortfall. 

 

I Tabell 1, Fråga 3 (se nästa sida) kan vi se att de flesta av de 25 tillfrågade 

modersmålslärare, 72%, ansåg att de under sin utbildning fick kunskap om olika läs- och 

skrivmetoder. 16% (4st) av modersmålslärarna ansåg att de till viss del hade fått dessa 

kunskaper. En modersmålslärare svarade med alternativet �stämmer mindre�. Ingen ansåg 

dock att de under sin utbildning inte hade kommit i kontakt med olika läs- och skrivmetoder. 

8% (2st) av modersmålslärarna svarade inte på frågan och räknas som internt bortfall. 
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Tabell 1. 

Svar 

Fråga 3 
 
Min utbildning har givit 
mig kännedom om olika 
läs- och skrivmetoder 

Fråga 4 
I mitt arbete får jag 
löpande ta del av ny 
kunskap om läs- och 
skrivmetoder 

Fråga 5 
I min undervisning kan jag 
använda mig av olika läs- 
och skrivmetoder i den 
utsträckning jag önskar 

Stämmer bra 72% (18st) 56% (14st) 60% (15st) 

Stämmer något 16% (4st) 24% (6st) 20% (5st) 

Stämmer mindre 4% (1st) 12% (3st) 12% (3st) 

Stämmer inte 0 = 0% 0% 0%  

Internt bortfall 8% (2st) 8% (2st) 8% (2st) 

Summa 100% (25st) 100% (25st) 100% (25st 

 

Tabell 1 visar även under Fråga 4 att över hälften av modersmålsläraren som ingick i 

undersökningen, 56% (14st), ansåg att de i arbetet löpande får ta del av ny kunskap om läs- 

och skrivmetoder. 24% (6st) ansåg att de delvis får ny kunskap på detta område. 12% (3st) av 

modersmålslärarna menade att de inte får tillräckligt mycket ny kunskap om läs- och 

skrivmetoder. Ingen modersmålslärare upplevde dock att han/hon inte alls får ny kunskap om 

läs- och skrivmetoder. 8% (2st) av modersmålslärarna svarade ej på frågan och räknas som 

internt bortfall.  

 

Den sista kolumnen (Fråga 5) i Tabell 1 visar att 60 % (15st) av modersmålslärarna ansåg sig 

kunna använda olika läs- och skrivmetoder i sin undervisning i den utsträckning de önskar. 

20% (5st) menade att de till en viss del kan använda dessa metoder i önskad omfattning. 12% 

(3st) av modersmålslärarna tyckte att möjligheterna att arbeta med olika läs- och skrivmetoder 

i undervisningen är något begränsad. Ingen modersmålslärare upplevde dock att de inte alls 

kan använda läs- och skrivmetoder i den utsträckning de önskar. 8% (2st) svarade inte på 

frågan och räknas som internt bortfall. I kommentarerna till den här frågan framkom att 

tidsbristen i undervisningen var den vanligaste anledningen till att modersmålslärarna inte var 

helt nöjda med sina möjligheter att använda olika läs- och skrivmetoder i undervisningen.  

 

4.5 Läromedel  

 

Detta stycke behandlar frågorna om läromedel. Vi redovisar modersmålslärarnas syn på den 

kulturella anknytningen i läromedlen och hur de anser att läromedlen svarar mot kursplanens 

mål. Vi talar här om fråga 6 och 7 i enkäten. 
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Under Fråga 6 i Tabell 2 kan vi se att 36% (9st) av de tillfrågade modersmålslärare var nöjda 

med den kulturella anknytningen i de läromedel de använder. 40% (10st) menade att 

läromedlen delvis har en kulturell anknytning. 12% (3st) av modersmålslärarna ansåg att 

undervisningsmaterialet inte tar tillräcklig hänsyn till det kulturella sambandet. 8% (2st) 

upplevde att deras läromedel inte alls har en kulturell anknytning. En modersmålslärare 

svarade inte på denna fråga och räknas som internt bortfall. 

 
 Tabell 2. 

Svar 

Fråga 6 
Utöver språket har de 
läromedel jag använder 
en kulturell anknytning 

Fråga 7 
Innehållet i läromedlen 
motsvarar kursplanens 
mål 

Stämmer bra 36% (9st) 56% (14st) 

Stämmer något 40% (10st) 36% (9st) 

Stämmer mindre 12% (3st) 4% (1st) 

Stämmer inte 8% (2st) 0% 

Internt bortfall 4% (1st) 4% (1st) 

Summa 100% (25st) 100% (25st) 

 

Tabell 2 visar sedan under Fråga 7 att 56% (14st) av de modersmålslärare som ingick i 

undersökningen ansåg att innehållet i läromedlen motsvarar kursplanens mål. 36% (9st) av 

modersmålslärarna tyckte att innehållet delvis uppfyller villkoren för att uppnå kursplanens 

mål. En av modersmålslärarna upplevde att innehållet inte alls är tillräcklig för att uppnå 

kursplanens mål. Bortfallet uppgick till en person på den här frågan.  

 

I kommentarerna framkom det att vissa modersmålslärare saknade att läromedlen inte tog upp 

förhållandena för invandrarelever i Sverige. De upplevde dessutom ofta att läromedlen inte 

var avsedda för elever i Sverige, utan för elever i ursprungsländerna. En modersmålslärare 

menade: �en del passar inte för det svenska samhället�. Några av modersmålslärarna efterlyste 

också mer variation i läromedlen. En modersmålslärare skrev, att han/hon därför: �försöker 

skapa en hel del läromedel själva�. En annan modersmålslärare svarade kort på frågan om vad 

han/hon saknar i läromedlens innehåll med �ordbok�. 
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4.6 Praktiska förhållanden 

 

Ett stort problemområde för modersmålslärarnas verksamhet utgörs av olika praktiska hinder. 

Den forskning vi har gått igenom har visat att detta handlar om bl.a. ambulerande tjänster, 

undervisningstider och gruppsammansättningen. Vi kommer här att redogöra för svaren på de 

frågor som berör dessa områden. Det handlar om fråga 1, 2, 8, 9, 10, 11 och 12 i enkäten. 

 

Ambulerande tjänst innebär att modersmålslärarna i regel har sin tjänst förlagd till flera 

skolor. Av lärarna i vår undersökning var det bara 12% (3st) som inte arbetade på flera skolor. 

En stor del av undersökningsgruppen, 44% (11st) jobbade på mellan 2-6 skolor. 16% (4st) 

jobbade på 8-9 skolor och lika många jobbade på 14-15 skolor.  

 

De flesta modersmålslärarna undervisade på flera nivåer samtidigt. Många av dem 

undervisade i grundskolan. 88% (22st) undervisade åk. 1-3 och lika många i åk. 4-6. 84% (21) 

undervisade i åk. 7-9. Ungefär hälften, 48% (12st), av lärarna undervisade på gymnasiet. 

Endast en lärare undervisade inom förskolan.  
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I Diagram 1 kan vi se att på frågorna om undervisningstider har 60% (15st) svarat att de 

främst har sin undervisning utanför ordinarie skoltid. 20% har svarat att de har sin 

undervisning främst under ordinarie skoltid. Men i Diagram 2 kan vi se att hela 84% (21st) 

har svarat att de helst vill ha sin undervisning under ordinarie skoltid. Den vanligaste 

motiveringen till detta är att eleverna är trötta på eftermiddagarna. Lärarna menade att detta 

gör att elevernas prestationsförmåga, inlärningsförmåga och motivationsnivå sjunker. Lärarna 
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sade också att en del elever uteblir från undervisningen på eftermiddagen, eftersom de hellre 

vill vara med kompisar. Efter detta var den starkaste motiveringen till att ha 

modersmålsundervisningen under ordinarie skoltid att den måste integreras bättre i 

skolsystemet för att höja statusen på ämnet. Modersmålet måste uppfattas som ett ämne som 

alla andra. 

 

När det gäller frågan om hur stora grupper modersmålslärarna undervisar i snitt har vi svårt att 

redovisa en entydig bild eftersom vi har fått in flera svar där man har kryssat för flera 

alternativ. Men utifrån de korrekt ifyllda svaren kan vi se att det är en ganska jämn fördelning 

på svarsalternativen. 20% har svarat 1-3 elever, 16% 4-6 elever och 20% 7-10 elever. 12% har 

svarat att de undervisar fler än 10 elever. 24% av de svarande har sedan fyllt i mer än ett 

alternativ. I följdfrågan bad vi dem sedan att motivera om de vill ha mindre eller större 

grupper. Här kan vi se ganska tydliga svarskategorier. Något fler av de svarande ville ha 

mindre grupper. Motiveringen till detta är vanligen den korta undervisningstiden. I mindre 

grupper upplever lärarna att de hinner hjälpa eleverna bättre. Några lärare ville istället ha 

större grupper eftersom de ser bättre språkutvecklingsmöjligheter i större grupper. De som 

ville ha större grupper betonade också att det är viktigt med kunskapshomogena grupper. 

Detta menade de underlättar när man ska jobba med större grupper och gör att tidsbristen inte 

blir ett lika stort problem. 

 

Vi var även intresserade av att se om gruppstorlekarna skiljde sig mellan olika skolor och om 

detta kunde bero på annat än organisatoriska faktorer. Som det tidigare kommit fram i svaren 

och i bakgrundsdelen är kunskapsheterogeniteten ett problem. Det vi ville se var om man på 

vissa skolor delade upp undervisningsgrupperna för att undvika det problemet. Sammanlagt 

64% av modersmålslärarna har svarat att gruppstorlekarna skiljer mellan olika skolor. Men 

utifrån lärarnas kommentarer har vi inte kunnat utläsa att det skulle finnas en pedagogisk 

tanke bakom detta. Lärarna sade att skillnader i gruppstorlekar beror på storleken på skolan, 

där större skolor ger större grupper, eller så har de bara svarat att det ser olika ut från skola till 

skola.  

 

På frågan om åldersspridningen i undervisningsgrupperna har svaren grupperat sig mot mitten 

av skalan. 44% (11st) har svarat att det är liten skillnad i åldersspridning, medan 36% (9st) 

har svarat att det är stor skillnad i åldersspridning. I den öppna följdfrågan har vi sedan bett 

modersmålslärarna motivera om det är bra eller dåligt med åldersspridning. Här kan vi klart se 
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att de flesta var negativa till detta. Den vanligaste motiveringen var att eleverna ligger på så 

olika kunskapsnivåer och att detta är åldersrelaterat.  

 

4.7 Samarbete, kontakt och inflytande 

 

Här kommer vi att redovisa de frågor som har att göra med samarbetsmöjligheterna med 

andra lärare, kontakt med elevernas föräldrar och modersmålslärarnas inflytande. Det är fråga 

13, 14, 15 och 16 i enkäten. 

 

På frågan om de regelbundet planerar sin undervisning tillsammans med elevernas klasslärare 

visar Tabell 3 under Fråga 13 att 20% (5st) av modersmålslärarna har svarat �stämmer bra� 

och 40% (10st) �stämmer något�. Totalt 36% (9st) har svarat ej instämmande. På följdfrågan 

om de är nöjda med möjligheterna till gemensam planering är fördelningen ganska jämn 

mellan de som var nöjda och de som var missnöjda. De som var nöjda menade att det är 

viktigt att planera tillsammans med andra lärare och med eleverna. De som var missnöjda 

menade att det saknas samarbete med andra lärare eftersom det är svårt att hitta tider som 

passar. De sade att det inte finns tid avsatt till gemensam planering.  

 
 Tabell 3. 

Svar 

Fråga 13 
Jag planerar regelbundet min 
undervisning tillsammans med mina 
elevers klasslärare/klassföreståndare 

Fråga 14 
Jag planerar regelbundet min 
undervisning tillsammans med mina 
elevers lärare i svenska som andraspråk 

Stämmer bra 20% (5st) 24% (6st) 

Stämmer något 40% (10st) 24% (6st) 

Stämmer mindre 24% (6st) 16% (4st) 

Stämmer inte 12% (3st) 32% (8st) 

Internt bortfall 4% (st) 4% (1st) 

Summa 100% (25st) 100% (25st) 

 

När det gäller frågan om de regelbundet planerar tillsammans med lärarna i svenska som 

andraspråk kan vi under Fråga 14 i Tabell 3 se att 24% (6st) har svarat �stämmer bra�, och att 

24% (6st) har svarat �stämmer något�. Sammanlagt 48% (12st) har svarat ej instämmande. De 

som var nöjda med planeringsmöjligheterna motiverade detta med att de därigenom får en 

bättre uppfattning om vilken nivå eleven befinner sig på och att de får nya idéer till sin 

undervisning. De som var missnöjda betonade liksom ovan bristen på samarbete. De menade 
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att det behövs mer tid för planering och att modersmålsämnet står för mycket utanför resten 

av skolan. 

 

Hur ofta modersmålslärarna har kontakt med elevernas föräldrar varierar. 28% (7st) har svarat 

att de har kontakt varje vecka, 32% (8st) uppgav att de har kontakt varje månad och 36% (9st) 

angav att de har kontakt varje termin. När vi ser på frågan om de är nöjda med kontakten med 

föräldrarna är bilden mycket tydlig. I princip alla som har svarat på frågan var positiva. De 

sade i kommentarerna att de är mycket nöjda med den kontakt de har. Flera av lärarna sade 

också att kontakten med föräldrarna är viktig för deras undervisning, eftersom föräldrarna är 

till stor hjälp för elevernas utveckling i modersmålet. De lärare som inte var nöjda med den 

kontakt de har med föräldrarna uppgav bara att de skulle vilja ha mer kontakt. 

 

En majoritet av de tillfrågade har svarat instämmande på om deras åsikt efterfrågas vid beslut 

som berör modersmålsundervisningen. 40% (10st) har svarat �stämmer bra� och 36% (9st) 

har uppgett att det �stämmer något�. 12% (3st) har svarat att de inte upplever att deras åsikt 

efterfrågas. På den öppna följdfrågan har de generellt svarat att de är nöjda med hur deras 

åsikt efterfrågas. En del ansåg att de har mycket inflytande, medan vissa tyckte att det kan bli 

bättre. 

 

4.8 Viktiga områden att förbättra 

 

I första delen av fråga 17 visade det sig att de tillfrågade modersmålslärarna ansåg det 

nödvändigt att fokusera mer på samtliga områden i frågan. Om vi räknar samman 

svarsprocenten för både de som har svarat �stämmer något� och �stämmer bra� har alla 

områden i frågan fått mer än 50% instämmande svar. Bortfallet är relativt lågt, mellan 8% och 

20%. 

 

I den andra delen av fråga 17 har de svarande fått rangordna de tre områden som de fann 

viktigast att förbättra. Vi har sedan arbetat med en poängsättning av svaren för att få fram 

vilka alternativ som väger tyngst. Vi har räknat samman hur ofta ett visst område rankas som 

etta, tvåa och trea. Sedan har vi multiplicerat denna siffra med 3 för plats ett, 2 för plats två 

och 1 för plats tre. På så sätt har vi fått fram en totalpoäng för varje område (se nästa sida):  
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1. Undervisningstider, 24p 

Gruppstorlekar, 24p 

2. Kunskap om läs- och skrivmetoder i min utbildning, 10p 

3. Fortbildning om läs- och skrivmetoder, 9p  

Läromedlens koppling till kursplanens mål, 9p 

Planeringsmöjligheter med klasslärarna, 9p 

4. Kulturell anknytning i läromedlen, 6p 

5. Åldersspridning i grupperna, 5p 

6. Inflytande på beslut som påverkar modersmålsundervisningen, 3p 

7. Planeringsmöjligheter med lärare i svenska som andraspråk, 2p 

8. Möjligheter att arbeta med läs- och skrivmetoder, 1p 

 

De två första områdena framstår som särskilt viktiga att förbättra. Gruppstorlekarna och 

undervisningstiderna har båda fått 24 poäng, mer än dubbelt så mycket poäng som nästa 

område. Lite längre ned i listan finner vi fyra områden som har fått mellan 9 och 10 poäng. 

Mot slutet faller sedan poängen markant.  

 

För att få en förklaring till varför undervisningstiderna kom så högt upp i rangordningen kan 

vi gå tillbaka till fråga 9 i enkäten. Denna visade att 84% av de svarande helst ville ha sin 

undervisningstid under ordinarie skoltid. Både de modersmålslärare vi själva har frågat och 

den tidigare forskning vi har redogjort för visade att det finns starka skäl till att ha 

modersmålsundervisningen under ordinarie skoltid. Riskerna de visade på är att man får 

problem med trötta och omotiverade elever, elever som inte kommer alls, att 

modersmålsämnet inte uppfattas som ett riktigt skolämne och att både lärarnas och ämnets 

anseende sjunker. 

 

Om vi går tillbaka till resultatet av fråga 10 i enkäten får vi även en förklaring till varför 

modersmålslärarna ansåg att gruppstorlekarna är så viktiga. Den slutna delen av frågan visade 

att antalet elever i grupperna spänner över hela skalan från 1-3 elever upp till fler än 10 

elever. I den öppna följdfrågan visade kommentarerna att det inte är gruppstorlekarna i sig 

som avgör om de vill jobba med mindre eller större grupper. Det avgörande är istället hur 

kunskapshomogen gruppen är. Skiljer sig kunskapsnivåerna mycket mellan eleverna föredrar 

de att jobba med en mindre grupp. Var elevernas kunskaper mer homogena kunde de jobba 

med en större grupp. Eftersom antalet undervisningstimmar per vecka är så få, påverkar alltså 
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förhållandet mellan kunskapsspridningen och antalet elever i undervisningsgruppen i hög grad 

hur effektivt modersmålsläraren kan bedriva sin undervisning. 

  

De områden som kommer efter de två första i rangordningen har fått betydligt svagare poäng. 

Men eftersom områdena �Kunskap om läs- och skrivmetoder i min utbildning� och 

�Fortbildning om läs- och skrivmetoder� har fått 10 respektive 9 poäng, kan vi ändå se att 

kunskaper om läs- och skrivmetoder tillmättes en stark betydelse. Om vi går tillbaka till fråga 

3 och 4 kan vi se att sammanlagt 88% hade fått kunskaper om läs- och skrivmetoder i sin 

utbildning och att totalt sett 80% i arbetet fick ta del av ny kunskap om läs- och skrivmetoder. 

Utifrån det aktuella resultatet på fråga 17 kan vi dock se att det finns ett ännu starkare behov 

av kunskaper om läs- och skrivmetoder än vad man idag får i grundutbildningen och den 

löpande fortbildningen. 

 

Längre ned på listan ser vi inte att något annat område är lika markerat. Poängen faller ganska 

konstant från 9 ned till 1 poäng. Inget av de resterande områdena utmärker sig därmed och vi 

tar därför inte upp dem här i resultatredovisningen. 
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5. Sammanfattning och diskussion 
 

Vi kommer att inleda detta avsnitt med en kort utvärdering av reliabiliteten i enkäten för att se 

hur den har fungerat som mätinstrument. Sedan kommer vi att gå igenom ett antal områden i 

studien som vi finner intressanta att diskutera utifrån konsekvenserna för det 

språkutvecklande arbetet i modersmålsundervisningen. Här kommer vi att inleda varje område 

med en sammanfattande överblick av den tidigare forskningen och resultaten av 

undersökningen, som den följande diskussionen sedan tar avstamp i. Vi avslutar 

diskussionsavsnittet med ett slutord som summerar huvudpunkterna i de processer som ingår i 

invandrarelevernas språkutveckling, vilka de viktigaste problemen är i 

modersmålsundervisningen idag, vad modersmålslärarna har visat sig vara mest nöjda med 

och hur man kan gå vidare för att stärka modersmålsundervisningens roll i skolan. 

 

5.1 Utvärdering av reliabiliteten 

 

För att utvärdera reliabiliteten i mätinstrumentet måste vi jämföra svaren på ett par olika 

frågor. Här utgår vi från de tre viktigaste områdena i rangordningen på fråga 17 och jämför 

dessa med svaren i första delen av samma fråga och svaren på de tidigare frågor i enkäten som 

berör dessa områden. Vi kan se en rätt god samstämmighet mellan svaren på de olika 

frågorna.  

 

Undervisningstiderna fick 24 poäng i rangordningen. Detta kan jämföras med första delen av 

fråga 17 där sammanlagt 56% ansåg att man måste fokusera mer på detta område. Går vi 

tillbaka till fråga 8 och 9 i enkäten stämmer detta bra med att 60% har svarat att de har sin 

undervisning främst utanför ordinarie skoltid, men att 84% helst ville ha den under ordinarie 

skoltid.  

 

Gruppstorlekarna var ett område som också fick höga poäng i rangordningen. Första delen av 

fråga 17 visade att totalt 76% ansåg att man måste fokusera mer på detta område. Fråga 10 

visade att det är viktigt att gruppstorlekarna anpassas till de aktuella förutsättningarna.  
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Läs- och skrivmetoder fick tillsammans höga poäng i rangordningen. I första delen av fråga 

17 ser vi att sammanlagt 84% ansåg att man behöver fokusera mer på detta i utbildningen. För 

fortbildningen var den totala siffran 68%.  

 

Utifrån svaren på de här frågorna bedömer vi att reliabiliteten i mätinstrumentet är god. 

Modersmålslärarnas svar visar på samma tendens i de jämförda frågorna.  

 

5.2 Utbildning  

 

I forskningsöversikten understryks betydelsen av modersmålsläraren för invandrareleverna. 

Modersmålslärarna bör enligt Paulin (1993) förfoga över gedigna kunskaper om elevernas 

språkinlärning, språkutveckling, språkutvecklade metoder och vara medveten om 

modersmålets betydelse för all inlärning. Detta förutsätter, menar hon, att modersmålslärarna 

också behärskar det svenska språket på en hög nivå. Dessa faktorer kräver i sig att det finns en 

bra utbildning för modersmålslärare. 

 

I Sverige inrättades den första kursen för modersmålsundervisningen på vissa högskolor i 

samband med hemspråksreformen 1977. När lärarutbildningen för grund- och 

gymnasieskolan reformerades försvann dock dessa möjligheter. Den efterföljda 

utbildningssituationen för modersmålslärarna var enligt Skolverket (2000) rörig. Detta ledde 

till att fler och fler hoppade av denna utbildning som slutligen lades ned 1993 utan att någon 

ny utbildning erbjöds. Först 2001 blev det återigen möjligt att läsa till modersmålslärare inom 

ramen för lärarutbildningen.  

 

I vår undersökning framkom att bara tre modersmålslärare (12 %) hade en 

modersmålslärarutbildning. Fyra (16%) har gått den vanliga lärarutbildningen i Sverige och 

nästan hälften (44%) har gjort sin utbildning i ett annat land. En tänkbar anledning till att så få 

av de tillfrågade lärarna har en modersmålslärarutbildning kan vara att det under flera år 

saknades en enhetlig utbildning för modersmålslärare, vilket även Hyltenstam & Tuomela 

(1996) menar är ett allvarligt problem. Detta ger oss orsak att fråga huruvida 

modersmålslärarna verkligen uppfyller alla de krav som Paulin (1993) ställer på en bra 

modersmålslärare. 
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Modersmålslärarna är dock mer än bara språklärare menar Ladberg (2000), de bär med sig 

erfarenheter som infödda lärare inte har; nämligen hur det är att komma till ett nytt land och 

leva i en minoritetsgrupp. Dessutom kan de verka som positiva förebilder och visa att det är 

möjligt att klara sig i det nya landet. Tillsammans med en gedigen modersmålslärarutbildning 

skulle detta enligt vår mening ta tillvara på möjligheterna som ryms inom 

modersmålsundervisningen att stödja invandrareleverna i deras utveckling av sitt språk och 

sin kulturella och etniska identitet. 

 

5.3 Läs- och skrivmetoder  

 

Det har enligt Skolverket (2000) gjorts stora framsteg kring språkutveckling och 

språkutvecklande metoder. Därför är det viktigt, påpekar Almgard & Qamhawi (1993), för 

modersmålslärarna att känna till olika läs- och skrivinlärningsmetoder, så att de kan anpassa 

undervisningen efter elevernas olika behov. Dessutom är det av betydelse att förstå att språket 

inte bara är en isolerad färdighet utan också en del av individens kultur och identitet, menar 

författarna. Detta kräver i sin tur att läs- och skrivinlärning sker i en stimulerande miljö och i 

ett meningsfullt sammanhang, menar Skolverket (2000). För att skapa ett meningsfullt 

sammanhang är det som Gagnestam (2003) säger, viktigt att eleverna känner till begreppens 

innebörd, annars är det inte säkert att de försår vad de talar om. Språk och kontext är alltså två 

begrepp som hör ihop när det gäller läs- och skrivinlärning.  

 

Syntetiska metoder med fokus på grammatisk-teknisk undervisning är enligt Liberg (1993) 

mycket vanliga inom läs- och skrivinlärning. Sådana metoder är påtagligt 

individualpsykologiska och inte gynnsamma för elever som inte får stöd med läsning och 

skrivning hemifrån, menar hon. Liberg (1993) föredrar de analytiska metoderna, som enligt 

henne ingår i det sociokulturella perspektivet. Där utgår man från språkets helhet, varefter 

man söker sig ned till språkets mindre delar. Liberg (1993) menar att språk och kontext 

förenas i de här metoderna. Axelsson (2000) anser att dessa metoder därför är synnerligen 

gynnsamma för invandrarelevernas läs- och skrivutveckling. 

 

Att lära sig ett nytt språk innebär även, enligt Gagnestam (2003), att man reflekterar över sina 

egna utgångspunkter och integrerar ny kunskap med den kunskap man redan har. 

Språkinlärning hänger nämligen ihop med den kognitiva utvecklingen, menar Paulin (1993), 

därför är modersmålsundervisningen en garanti för att denna utveckling inte stagnerar.  



 47

 

I läroplanen (Lpo 94) står det att undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov och 

att den därför inte kan vara lika för alla. Detta anser vi ställer krav på modersmålsläraren att 

känna till olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Dessutom har modersmålslärarna bättre 

möjligheter att hitta meningsfulla texter som svarar mot elevernas behov, då de känner till 

deras bakgrund, kultur och vilka värderingar de har. 

 

I vår enkätundersökning kom det fram att sammanlagt 88% av de tillfrågade 

modersmålslärarna hade fått kunskap om olika läs- och skrivmetoder i sin utbildning och att 

totalt 80% ansåg att de löpande får ta del av ny kunskap om detta. När det gäller 

möjligheterna att använda dessa läs- och skrivmetoder i undervisningen i den utsträckning 

modersmålslärarna själva önskar är bilden nästan densamma. 80 % av de tillfrågade ansåg sig 

kunna använda dessa metoder efter önskemål eller åtminstone delvis i önskad omfattning. 

 

Detta är intressant att jämför med resultatet på fråga 17 där det visade sig att de kunskaper 

modersmålslärarna får i grundutbildningen och den löpande fortbildningen var ett av de tre 

områden som de ansåg vara viktigast att förbättra. Det kan därför tyckas självmotsägande att 

sammanlagt 80% ansåg sig kunna använda läs- och skrivmetoder i den omfattning de önskar. 

Detta kan dock tolkas som att modersmålslärarna förvisso har en fungerande läs- och 

skrivundervisning, men att de vill ha mer kunskaper om detta för att förbättra sin 

undervisning. 

 

En anledning till att modersmålslärarna har ett sådant stort behov av mer kunskap om läs- och 

skrivmetoder kan vara att många av dem, 44%, har uppgett att de har en utländsk 

lärarutbildning. Det är möjligt att denna har givit dem kunskaper om läs- och skrivmetoder 

som inte svarar mot elevernas behov i den svenska skolan. Både innehållet och omfattningen 

av läs- och skrivkunskaperna i de utländska lärarutbildningarna kan tänkas skilja sig från vad 

modersmålslärarna upplever att de behöver i sin nuvarande undervisning. 

 

Resultaten ger en synnerligen positiv bild av modersmålslärarnas kännedom om och 

användning av olika läs och skrivmetoder. Frågan som ställdes under rubriken utbildning, om 

modersmålslärarna är kompetenta att uppfylla Paulins (1993) krav, kan med facit i handen i 

alla fall delvis bejakas. 
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5.4 Läromedel 

 

I de av oss tidigare redovisade styrdokumenten betonas att modersmålundervisningen förutom 

den språkliga utvecklingen även har betydelse för utvecklingen av den personliga och 

kulturella identiteten hos invandrareleverna. Eleverna ska med hjälp av 

modersmålundervisningen utvecklas till flerspråkiga individer med en flerkulturell identitet. 

Det är dock, enligt Ladberg (2000), inte möjligt att integrera invandrarelever i en ny kultur 

utan att samtidigt låta dem fördjupa sig i sin ursprungskultur. Modersmålet, menar Almgard & 

Qamhawi (1993), är därför ofta det bästa språket för läs- och skrivutvecklingen, då det är det 

språk de behärskar bäst. Dessutom har de redan viss kunskap och erfarenhet, alltså en 

förförståelse, som är viktig för utvecklingen av språket och den kulturella identiteten, menar 

författarna. Utgångspunkten i undervisningen bör således anknyta till invandrarelevernas 

närmiljö, språk och livserfarenhet, påpekar Ladberg (2000). 

 

Hyltenstam & Tuomela (1996) framhåller dock att läromedlen ofta är importerade direkt från 

elevernas ursprungsländer och är därför inte anpassade till de speciella förhållanden eleverna 

upplever i det nya landet. En del modersmålslärare bekräftade detta resonemang i sina 

kommentarer i enkäten. De kritiserade att förhållandena i Sverige inte tas upp och att 

läromedlen därför inte är lämpade för deras elever. En modersmålslärare kommenterade att 

han/hon därför själv försöker skapa en hel del sina läromedel. Ett tillvägagångssätt som enligt 

Skolverket (2002) inte är en unik företeelse. Rapporten påpekar nämligen att 

modersmålslärarna ofta själva producerar sitt undervisningsmaterial, något som både är 

tidskrävande och mödosamt.  Ett annat problem som Skolverket (2002) tar upp är att 

importerade läromedel i regel saknar förankring i den svenska läroplanens värdegrund, 

eftersom de är producerade för en annan typ av undervisning och en annan läroplan. 

 

Vår undersökning visade dock inte omedelbart att modersmålslärarna är missnöjda med de 

läromedel de har till sitt förfogande. 36% av de tillfrågade modersmålslärarna var nöjda med 

den kulturella anknytningen i läromedlen och 40% var åtminstone delvis nöjda. 20% 

modersmålslärare yttrade sig dock negativt och menade att den kulturella anknytningen inte 

var tillräcklig eller saknades. När det gäller frågan om läromedlens innehåll uppfyller 

kursplanens mål var bilden ännu bättre. 92% av modersmålslärarna svarade att de var nöjda 

eller delvis nöjda med undervisningsmaterialet.  
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När vi ser på svaren i första delen av fråga 17 kan vi emellertid utläsa en annan bild. Det 

visade sig nämligen att 88% av modersmålslärarna instämde eller delvis instämde i påståendet 

att man bör fokusera mera på läromedlens koppling till kursplanens mål. Likadant var det med 

den kulturella anknytningen i läromedlen. Sammanlagt 80% av modersmålslärarna tyckte att 

man borde lägga mer fokus på detta område. Men detta tyder nog mest på att 

modersmålslärarna är måna om att höja kvalitén på hela verksamheten. I rangordningen över 

vilka områden som modersmålslärarna ansåg vara viktigast att förbättra visade det sig att 

läromedlens kulturella anknytning och hur de svarar mot kursplanens mål fick låga poäng. 

 

Läromedlens kulturella anknytning och koppling till kursplanens mål tycks därmed inte vara 

något som modersmålslärarna upplever som hinder i sin undervisning, med avseende på läs- 

och skrivarbetet och annat språkutvecklande arbete. 

 

5.5 Undervisningstider 

 

Det huvudsakliga problemet med undervisningstiderna som den tidigare forskningen, 

Hyltenstam & Tuomela (1996) bl.a., pekar på är att så stor del av modersmålsundervisningen 

ligger utanför den ordinarie timplanen. Framför allt handlar det om att undervisningen ofta är 

schemalagd sent på eftermiddagarna. Detta medför enligt Hyltenstam & Tuomela (1996) 

trötta elever och man riskerar att de som har störst behov av stöd istället avstår från 

undervisningen. 

 

Ett alternativ till detta har varit att anordna modersmålsundervisningen som ett frivilligt 

utbytesämne. Men Skolverket (2002) har visat att detta medför andra problem. Eleverna 

känner ofta att de inte kan delta i modersmålsundervisningen, eftersom de då skulle missa 

andra lektioner.  

 

Ett av problemområdena som pekades ut i den tidigare forskningen var modersmålämnets 

låga status. Enligt både Holmegaard (1999) och Hyltenstam & Tuomela (1996) är detta starkt 

kopplat till de sena undervisningstiderna. Man fastnar i en negativ spiral där de sena 

undervisningstiderna och ämnets låga status driver på varandra och förstärker problemen.  

 

Om vi tittar på resultaten av vår undersökning så kan vi för det första se att 

undervisningstiderna är ett av de två områden som modersmålslärarna ansåg vara viktigast att 
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förbättra. Vi kan även se att det råder stor samstämmighet mellan de problem som den 

tidigare forskningen pekar ut och vad modersmålslärarna själva har tagit upp. I 

resultatredovisningen visade det sig att det var vanligast med undervisning utanför ordinarie 

skoltid. 84% svarade sedan att de helst ville ha sin undervisning under ordinarie skoltid. 

Motiveringarna till varför man såg detta som viktigt fångade upp samma problem som man 

har pekat på i den tidigare forskningen.  

 

Modersmålslärarna i vår undersökning menade att de sena undervisningstiderna ger trötta, 

omotiverade elever, att inlärningsförmågan sjunker och frånvaron ökar. Flera av 

motiveringarna menade också att bättre undervisningstider skulle höja statusen på ämnet. De 

upplevde att eleverna inte uppfattar modersmålet som lika viktigt som andra ämnen, att det 

snarare är en fritidsaktivitet. Modersmålslärarna menade att om deras ämne integrerades 

bättre, så skulle de själva känna sig mer delaktiga i skolans arbete och även få mer positivt 

inställda elever. 

 

Knäckfrågan här tycks alltså vara hur man ska integrera modersmålsundervisningen i den 

ordinarie timplanen utan att göra den till ett utbytesämne. Det bästa sättet att arrangera 

modersmålsundervisningen verkar utifrån ovanstående problembeskrivningar vara då den 

utgör ett alternativ inom valbara ämnen under ordinarie skoltid. De här möjligheterna finns i 

bl.a. språkval, elevens val och individuellt val inom grund- och gymnasieskolan. Men i de 

tidigare skolåren kvarstår problemet, då eleverna där har mindre utrymme för egna ämnesval.  

 

Givetvis får frågan om undervisningstider betydelse för elevernas inlärning, oavsett om det 

handlar om grundläggande läs- och skrivinlärning eller språkutveckling på en högre nivå. 

Lärarna vittnar om att prestations- och motivationsnivån sjunker hos eleverna under 

eftermiddagen. Detta är negativt för all form av inlärning, men modersmålsundervisningen 

blir alltså vanligen mer exponerad än andra ämnen. Eftersom modersmålsundervisningen är 

ett viktigt stöd i elevernas läs- och skrivutveckling, högre språkutveckling, kognitiva 

utveckling och identitetsutveckling, så är ämnet mycket betydelsefullt för prestationen i andra 

skolämnen. Men med trötta och omotiverade elever, eller elever som inte kommer alls, tappar 

man mycket av det stöd som modersmålsundervisningen kan ge de här eleverna. Allt detta får 

också till följd att ämnet slätas över och att modersmålsundervisningen ses som ett andra 

rangens ämne som inte är lika viktigt som andra skolämnen.  
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En förklaring till de här förhållandena kan vara att man inom skolan och samhället saknar 

förståelse för modersmålsundervisningens betydelse för invandrarelevernas skolprestationer. 

Både Holmegard (1999) och Hyltenstam & Tuomela (1996) konstaterar att man måste sprida 

information om nyttan av modersmålsundervisning till skolpersonal, skolledare och politiker. 

 

5.6 Gruppstorlekar 

 

De undersökningar man lutar sig mot i den tidigare forskning vi har tagit del av visar på att 

stora undervisningsgrupper i sig medför problem för modersmålslärarna. Hyltenstam & 

Tuomela (1996) pekar på kunskaps- och åldersspridningen i dessa som allvarliga problem. 

Men Paulin & Almgard (1993) menar även att stora grupper kan främja undervisningen. Fler 

barn i gruppen ökar dynamiken och ger större möjligheter till kommunikation och samarbete. 

 

Den bild vi har fått utifrån vår undersökning visade på att gruppstorlekarna var ett av de två 

områden som modersmålslärarna ansåg vara viktigast att förbättra. I deras svar har vi sett att 

det är stor spridning på gruppstorlekarna. De menade att det som styr hur stora grupperna blir 

är framförallt hur många elever med ett visst modersmål som finns på skolan. Färre elever 

leder till mindre grupper, medan många elever kommer att ge större grupper. 

 

Modersmålslärarna i vår undersökning menade att det inte så mycket är en fråga om stora 

eller små grupper, utan att kunskapsnivåerna är den avgörande faktorn. Skiljer 

kunskapsnivåerna mycket mellan eleverna i gruppen menade modersmålslärarna att de 

behövde ha färre elever för att hinna med att hjälpa alla. Var kunskapsnivån mer jämn i 

gruppen menade de istället att det kunde vara bra med lite större grupper, eftersom detta gör 

det möjligt att arbeta med ett större antal språkutvecklande metoder. Då modersmålslärarna 

menade att det framförallt var kunskapsnivåerna som spelade roll för gruppstorleken är det 

anmärkningsvärt att alternativet �åldersspridningen i grupperna� hamnade så långt ned på 

rangordningen i fråga 17. Men detta kan också tolkas som att modersmålslärarna ser 

problemet med åldersspridning som inordnat under problemen med gruppstorlekarna. 

 

Om man utgår från kunskapsnivåerna hos de elever som får modersmålsundervisning har man 

således ett bra verktyg för att hitta en lämplig gruppstorlek. Men det vi har sett i vår 

undersökning visar på att man inte arbetar på det här sättet ute på skolorna. Detta beror 
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förmodligen främst på den knappa ekonomiska situation som många skolor idag befinner sig 

i. Man har inte råd att dela upp en stor undervisningsgrupp i flera mindre.  

 

Ett annat problem i undervisningsgrupperna är att det kan vara stor åldersspridning bland 

eleverna. Paulin & Almgard (1993) vittnar om att vissa undervisningsgrupper kan sträcka sig 

från åk. 1 till åk. 9. Detta medför naturligtvis vissa pedagogiska svårigheter.  

 

Axelsson (2000), Gagnestam (2003), Holmegaard (1999), Ladberg (2000), Liberg (1993) och 

Paulin (1993) betonar alla, vilket vi tidigare har sett, på olika sätt hur viktig kontexten är för 

elevernas utveckling. En meningsfull kontext utgörs av en situation där eleverna kan relatera 

till innehållet i undervisningen utifrån tidigare kunskaper, ex. kulturell identitet, bekantskap 

med olika berättelsestrukturer, ordförråd och andra typer av förkunskaper. En undervisning 

som skapar ett meningsfullt sammanhang har betydelse för både den begynnande läs- och 

skrivinlärningen, språkutvecklingen på högre nivåer, den kognitiva utvecklingen, 

utvecklingen av kulturell och etnisk identitet etc. Elevernas utveckling på de här områdena 

hänger samman och stärker varandra.  

 

I en starkt åldersblandad grupp kommer det att vara svårare att skapa en meningsfull kontext, 

eftersom eleverna befinner sig på så olika nivåer med avseende på de områden vi nyss har gått 

igenom. Åldersblandningen är därmed kanske det allvarligaste problemet i 

undervisningsgrupperna, eftersom det lägger hinder i vägen för eleverna att gemensamt mötas 

i en meningsfull kontext. Genom att individualisera undervisningen kan man förvisso försöka 

möta varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar. Men detta gör man i så fall på 

bekostnad av det gemensamma språkutbytet.  

 
5.7 Samarbete 

 

I den tidigare forskning vi har undersökt framgår det att samarbete med andra ämnen är 

mycket viktigt för modersmålsundervisningen. Paulin (1993) betonar att lärarna behöver 

känna till varandras arbete och vad eleverna gör i olika ämnen. Almgard & Qamhawi menar 

att modersmålsundervisningen ska ha anknytning till andra ämnen och att modersmålslärarna 

därför måste ha kontakt med andra lärare. I kursplanen för modersmålsundervisningen står det 

också att modersmålsundervisningen ska ha anknytning till det övriga skolarbetet. 

 



 53

Men det finns flera faktorer som man i tidigare forskning pekat på vilka hindrar möjligheterna 

till effektivt samarbete. Särskilt praktiska omständigheter försvårar kontakten. 

Modersmålslärarens arbetsdag präglas till stor del av ambulerande tjänst och sena 

undervisningstider. I både forskningen och vår egen undersökning har vi sett att vissa lärare 

arbetar på upp till 15 olika skolor. Skolverket (2002) och Hyltenstam & Tuomela (1996) 

hänvisar till forskning där modersmålslärarna upplever att de ambulerande tjänsterna utgör ett 

hinder för samarbete med andra lärare. Samma källor menar även att de sena 

undervisningstiderna utgör ett allvarligt hindrar för samarbetet med andra lärare. 

 

Vi har valt att undersöka möjligheterna till samarbete genom att ställa frågor hur 

modersmålslärarna upplever planeringsmöjligheterna tillsammans med elevernas 

klasslärare/klassföreståndare och lärare i svenska som andra språk. För ett problem som enligt 

forskningen framstår som stort, så var det överraskande att se att det var en ganska jämn 

fördelning mellan de som var nöjda respektive missnöjda med möjligheterna till gemensam 

planering. Men det var ändå tydligt att tidsbristen var det stora hindret på det här området. 

 

Vilka konsekvenser får det då för modersmålsundervisningens språkutvecklande arbete om 

det ändå finns vissa brister i samarbetet med andra ämnen? Återigen är det en fråga om 

kontext. I mötet med det nya underlättar det mycket om man får ta till sig kunskapen på det 

språk man behärskar bäst. Finns det ingen dialog mellan modersmålsundervisningen och 

andra ämne kommer man att gå miste om denna möjlighet. 

 

För den begynnande läs- och skrivinlärningen kan en välbekant kontext ge ett mycket 

betydelsefullt stöd. Här finns en stor samarbetspotential för modersmålsläraren och 

klassläraren att ta till vara på. Om man kan skapa en brygga mellan läs- och skrivarbetet i 

klassrummet och modersmålsundervisningen så får eleverna mycket goda förutsättningar för 

sin språkutveckling. 

 

Högre upp i åldrarna kan man också dra nytta av samarbete mellan 

modersmålsundervisningen och andra ämnen. Särskilt elevernas språkutveckling och 

kognitiva utveckling kan stimuleras av handledning på modersmålet. Genom det språk som 

ligger närmast eleverna kan de få en bättre förståelse för vad de arbetar med i andra ämnen. 

Via modersmålsundervisningen kan eleverna också få en förförståelse som underlättar för 

dem att ta till sig kunskaper i andra ämnen. 
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Samarbetet med andra ämnen försvåras dock som vi tidigare har sett av praktiska 

omständigheter, så som sena undervisningstider och att modersmålslärarna måste pendla 

mellan flera skolor. Till detta kommer att modersmålslärarna ofta upplever ämnet har en låg 

status i omgivningens ögon. Det saknas kunskap om hur modersmålsundervisningen har 

betydelse för flera aspekter av invandrarelevernas utveckling. Detta resulterar i att ämnet 

marginaliseras och att man inte tar till vara på möjligheten att kunna erbjuda 

invandrareleverna en tryggare och mer stimulerande miljö att utvecklas i. Ska 

modersmålsundervisningen ingå som en naturlig del i skolan måste man överbrygga det 

avstånd som idag finns mellan ämnet och skolans övriga verksamhet. För detta krävs att en 

vilja från båda sidor att starta upp dialog. 

 

5.8 Hem och föräldrar 

 

Föräldrarna utgör ett mycket viktigt stöd i elevernas utveckling av modersmålet, detta har 

både tidigare forskning och modersmålslärarna i vår undersökning lyft fram. Paulin (1993) 

säger att de få undervisningstimmarna gör att man inte når målen i 

modersmålsundervisningen, om man inte har stöd från föräldrarna. Flera av 

modersmålslärarna i undersökningen påpekade också att föräldrarna spelar stor roll för 

elevernas framsteg i språket. Som vi har sett tidigare i resultatredovisningen var 

modersmålslärarna också över lag mycket nöjda med den kontakt de har med elevernas 

föräldrar. Därmed tycks modersmålslärarnas kontakt med elevernas föräldrar vara så 

utvecklad att den redan idag utgör ett klart positivt inslag i det språkutvecklande arbetet. 

 

Paulin (1993) säger också att modersmålslärarna ska ge föräldrarna kunskap om den svenska 

skolan, att de ska fungera som kulturtolkar. Ladberg (2000) påpekar att modersmålslärarna 

har erfarenheter och kunskaper som infödda lärare inte har. Men här riskerar man att röra sig i 

en gråzon. Vad innebär det egentligen att vara �kulturtolk�, vad är det man förväntar sig av 

modersmålslärarna utifrån en sådan beskrivning? Det är förvisso sant att modersmålslärarna 

har en unik förståelse och kompetens i kommunikationen med de här familjerna. Men 

samtidigt är det något som tar tid och energi. Var går gränsen mellan skola och privatliv och 

när är det egentligen en fråga för andra instanser än skolan? Belastar man modersmålslärarna 

med ett ansvar som går ut över undervisningen? Samtidigt är det här en problematik som det 
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är nödvändigt att ta tag i för att man ska få familjernas medverkan och förståelse för vad som 

sker i skolan. 

 

5.9 Inflytande 

 

Frågan om modersmålslärarnas inflytande i skolan är viktig inte minst utifrån de särskilda 

förutsättningar som styr invandrarelevernas språkutveckling. Många modersmålslärare har en 

unik förståelse för denna process, då de själva vet hur det är att komma till ett nytt land och 

hur det är att leva som en minoritet i Sverige. 

 

Paulin (1993) har visat att invandrareleverna genomgår en komplex identitetsskapande 

process och att detta tar energi från studierna. Paulin & Qamhawi (1993) säger att skolan ger 

budskap som får eleverna att tro att de måste välja en svensk identitet. Modersmålslärarna kan 

göra denna process smidigare och hjälpa eleverna att utveckla en bikulturell identitet. 

Invandrareleverna behöver därmed inte slitas lika mycket mellan skola och 

identitetsskapande. Modersmålsläraren kan förstå båda sidorna av deras identitet. I 

modersmålsundervisningen kan invandrareleverna få vara som de är och behöver inte i lika 

hög grad anstränga sig att vara svenska. 

 

Tidigare forskning har också visat på att det finns mycket okunskap om 

modersmålsundervisningens betydelse och att det även förekommer rena missuppfattningar 

om vilken inverkan den har på eleverna. Ladberg (2000) påpekar att skolpersonalen ofta ser 

flerspråkighet som ett hinder, att man bedömer invandrarelever utifrån vad de saknar istället 

för vad de kan. Holmegaard (1999) och Lahdenperä (1997) har visat att elevernas modersmål 

inte ses som en tillgång, utan snarare ett hinder. Lahdenperä (1997) tar till och med upp att en 

del lärare tror det är skadligt att lära sig läsa och skriva på flera språk samtidigt. 

 

För att inte okunskap och felaktiga föreställningar ska få styra i skolan är det alltså mycket 

viktigt att man lyssnar till modersmålslärarna och tar till vara på den kunskap de besitter om 

invandrarelevernas språk- och identitetsutveckling. Annars riskerar man att ytterligare 

alienera invandrareleverna i skolan. Upplyftande i detta sammanhang är att många 

modersmålslärare i vår undersökning har svarat positivt på frågan om deras åsikt efterfrågas 

vid beslut som berör modersmålsundervisningen.  

 



 56

Vissa av modersmålslärarna i vår undersökning menade dock att det kunde vara bättre. Detta 

kan även jämföras med vad vi har sett på andra områden, ex. att vissa modersmålslärare 

upplevde att modersmålsundervisningen står utanför resten av skolan och att tidsbristen gör 

det svårt att samarbeta med andra ämnen. Det finns utrymme för förbättringar, men över lag 

är man ändå nöjd. Frågan om modersmålslärarnas inflytande visar därmed inte på någon 

anledning till akut oro för invandrarelevernas språk- och identitetsutveckling. 

 

5.10 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns ett stort informationsbehov i skolan och samhället om modersmålsundervisningens 

betydelse för invandrarelevernas utveckling och skolprestationer. Utifrån detta behövs det mer 

forskning som kan visa på nyttan med modersmålsundervisningen för invandrareleverna. I 

detta arbete har vi visat på möjligheterna modersmålsundervisningen att främja 

invandrarelevernas språkutveckling. Det skulle vara intressant att gå vidare mer avgränsat och 

undersöka hur specifika processer kan gynnas av modersmålsundervisningen, ex. abstrakt 

kunskapsinhämtning, förmåga att återge information från olika sorters källor, resonerande 

förmåga mm. 

 

Vår undersökning visade även på att undervisningstiderna, undervisningsgrupperna och 

kunskaper om läs- och skrivmetoder var de områden som modersmålslärarna ansåg vara 

viktigast att förbättra. Detta är därmed områden som är mycket intressanta för vidare studier. 

Hur allvarligt inverkar de sena undervisningstiderna på inlärningsförmågan? Den ideala 

gruppstorleken verkar se olika ut beroende på ålders- och kunskapsspridning, samt vilka 

undervisningsmetoder läraren föredrar. Vad finns det för samband mellan de här faktorerna? 

Vissa undervisningsmetoder fungerar bättre i större grupper, men hur fungerar de om 

kunskapsspridningen är stor i gruppen? Finns det andra faktorer som styr vad som är en 

lämplig gruppstorlek? Många av modersmålslärarna önskar mer kunskaper om läs- och 

skrivmetoder. Det vore intressant att närmare undersöka vad det är de saknar och vilka 

problem de upplever att detta skapar. 

 

Även andra områden väcker frågor som det vore intressant att gå vidare med. Hur påverkas 

undervisningen av olika läromedel? Många modersmålslärare skapar sitt eget 

undervisningsmaterial, eftersom importerade läromedel har visat sig svåra att använda och det 
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finns för få färdigproducerade läromedel för svenska förhållanden. Men hur är kvaliteten på 

de egenproducerade läromedlen? Vem granskar dessa?  

 

Modersmålslärarna vittnar om att modersmålsundervisningen står utanför resten av skolan. 

Vilka möjligheter finns det att ändra på detta? Hur ser kontakten mellan modersmålslärarna 

och lärarlagen ute på skolorna ut? För man en dialog kring undervisningen? Hur viktigt är det 

med gemensam planering? Frågorna är många och modersmålsundervisningen rymmer 

mycket problematik att utforska för den intresserade. 

 

5.11 Slutord 

 

Det språkutvecklande arbetet i modersmålsundervisningen inbegriper med nödvändighet även 

andra utvecklingsprocesser hos eleverna. Om man framgångsrikt ska stimulera 

invandrarelevernas kunskaper i modersmålet, måste man samtidigt stödja dem i deras 

identitetsutveckling. Båda de här processerna är beroende av att man lyckas skapa ett 

meningsfullt sammanhang som tar hänsyn till invandrarelevernas kulturella bakgrund. 

Modersmålsämnet rymmer stora möjligheter för detta. Modersmålsläraren är förstås en 

nyckelperson här. Utöver sin utbildning har han/hon erfarenheter och perspektiv som andra 

lärare vanligtvis saknar.  

 

Men som vi har sett finns det ett par problem för modersmålsundervisningen som är särskilt 

viktiga att försöka komma till rätta med. En stor del av undervisningen ligger utanför 

ordinarie undervisningstid, vilket försämrar möjligheterna till samarbete och minskar 

elevernas vilja att delta i undervisningen. Kunskapsspridningen i undervisningsgrupperna 

hindrar en sammanhållen undervisning. Modersmålslärarna har också behov av mer 

kunskaper om läs- och skrivmetoder. Det finns även hos andra lärare, skolledare och politiker 

en okunskap om modersmålsundervisningens betydelse för invandrarelevernas utveckling.  

 

I vår undersökning har vi dock sett flera saker som modersmålslärarna ser positivt på. 

Läromedlen är något man är rätt nöjd med, både med avseende på deras kulturella innehåll 

och kopplingen till kursplanens mål. Vi har även sett att modersmålslärarna i viss utsträckning 

planerar tillsammans med andra lärare, även om de skulle vilja ha mer tid till detta. Trots att 

modersmålet är ett ämne som präglas av ett visst utanförskap gentemot resten av skolan har 
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flera modersmålslärare ändå uppgett att deras åsikt efterfrågas vid beslut som rör 

modersmålsundervisningen.  

 

För att ta till vara på de positiva tecken vi har sett, och för att inte negativa attityder och 

förhållanden ska undergräva ämnets roll i skolan ytterligare, behöver man i både skolan och 

samhället sprida kunskap om modersmålsämnets betydelse för invandrareleverna. Detta skulle 

förhoppningsvis driva ämnet i en positiv riktning och ge bättre möjligheter för 

invandrarelevernas språkutveckling. 
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Bilaga 1 
 
Örebro universitet 
Pedagogiska Institutionen  23-11-2005 
 

 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen på Örebro universitet. Vårt 
slutarbete omfattar en större uppsats. För att samla in material till denna har vi valt att lämna 
ut en enkät till alla modersmålslärare i Örebro kommun. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna för modersmålsundervisningen att främja 
läs- och skrivprocessen hos elever med annat modersmål än svenska. Denna enkät kommer att 
ge oss en bild av modersmålslärares uppfattningar och tankar kring olika faktorers betydelse 
för läs- och skrivarbetet i modersmålsämnet. 
 
Förhoppningsvis kan detta arbete leda till ökad fokusering i skolan på möjligheterna att 
involvera modersmålsämnet i elevernas läs- och skrivutveckling. 
 
Enkäten är förstås frivillig och helt anonym, men vi är väldigt tacksamma för alla svar. Vi är 
särskilt tacksamma om ni utvecklar era svar på tomraderna. Har ni även kommentarer till de 
slutna frågorna så skriv gärna i tomrummet mellan frågorna eller på baksidan av papperet. 
 
Om det uppstår några oklarheter kring enkäten är ni välkomna att ta kontakt med oss. Lämna 
vänligen enkäten i vår brevlåda på modersmålsavdelningen vid Slottsgatan 19A senast 
tisdagen den 29:e november. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
Armin Tröhler Magnus Olsson 
070-2627204 070-7178231 
armin.trohlerh041@student.oru.se magnus.olssonh041@student.oru.se 
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1. Hur många skolor undervisar du på:  _____ st. 
 
 
 
2. Jag undervisar på följande nivå/er: Antal klasser: 
 
 Förskolan □ ____ 

 Årskurs 1-3 □ ____ 

 Årskurs 4-6 □ ____ 

 Årskurs 7-9 □ ____ 

  Gymnasiet □ ____ 
 
 
 
3. Min utbildning har givit mig kännedom om olika läs- och skrivmetoder: 

 
 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 
 
4. I mitt arbete får jag löpande ta del av ny kunskap om läs- och skrivmetoder: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
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5. I min undervisning kan jag använda mig av olika läs- och skrivmetoder i den 
utsträckning jag önskar: 
 
 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 

Om du inte är nöjd med dina möjligheter att använda olika läs- och  
 skrivmetoder i undervisningen, förklara varför: ___________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 
 
 
6. Utöver språket har de läromedel jag använder en kulturell anknytning: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 
 
7. Innehållet i läromedlen motsvarar kursplanens mål: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 
  Saknar du något i läromedlens innehåll?  

  Beskriv: __________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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8. Min undervisning äger främst rum:  
 
  Under ordinarie skoltid □ 

 Utanför ordinarie skoltid □ 
 
 
 
9.  Jag skulle helst vilja ha min undervisningstid: 
 
  Under ordinarie skoltid □ 

  Utanför ordinarie skoltid □ 
 
 
  Motivera varför: ___________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 
 
 
10. Hur stora grupper undervisar du i snitt? 

 
 1-3 elever □ 

 4-6 elever □ 

 7-10 elever □ 

 fler än 10 elever □ 
 
 
 Skulle du vilja ha mindre eller större grupper? Motivera: ___________  

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
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11. Om du arbetar på flera skolor, skiljer sig gruppstorlekarna mellan de olika skolorna: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 
  Om gruppstorlekarna skiljer sig, beskriv hur: _____________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 
 
 
12. Ålderspridningen i mina undervisningsgrupper är: 
 

 Mycket liten □ 

 Liten □ 

 Stor □ 

 Mycket stor □ 
 
 
   Är detta bra eller dåligt? Motivera: _____________________________

  _________________________________________________________

  _________________________________________________________

  _________________________________________________________

  _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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13. Jag planerar regelbundet min undervisning tillsammans med mina elevers 
klasslärare/klassföreståndare: 

 
 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 

 Är du nöjd med möjligheterna till gemensam planering? Varför/varför inte: 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 
 
 
14. Jag planerar regelbundet min undervisning tillsammans med mina elevers lärare i 

svenska som andraspråk: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 

  

 Är du nöjd med möjligheterna till gemensam planering? Varför/varför inte: 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
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15. Jag har kontakt med elevernas föräldrar: 
 

 Varje vecka □ 

 Varje månad □ 

 Varje termin □ 

 Varje läsår □ 
 
 

 Är du nöjd med kontakten med föräldrarna? Varför/varför inte: 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

 
 
 
16. Jag upplever att min åsikt efterfrågas vid beslut som berör modersmålsundervisningen: 
 

 Stämmer bra □ 

 Stämmer något □ 

 Stämmer mindre □ 

 Stämmer inte □ 
 
 

 Är du nöjd med hur din åsikt efterfrågas? Varför/varför inte: 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
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17. För att bättre uppfylla kursplanens mål tycker jag att man behöver fokusera mer på 
följande områden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vilka tre av ovanstående områden anser du vara viktigast att förbättra (rangordna 1-3): 

  
  1. _______________________________________________________ 

  2. _______________________________________________________ 

  3. _______________________________________________________ 

 
 
18. Jag har följande utbildning/ar: 
  
 Lärarutbildning i annat land □ 
 Lärarutbildning i Sverige □ 
 Kompletterande utbildning för modersmålslärare □ 
 
 

Annan utbildning: __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
något 

Stämmer 
mindre 

Stämmer 
inte 

Gruppstorlekarna  □ □ □ □ 
Läromedlens koppling till 
kursplanens mål  

□ □ □ □ 

Inflytande på beslut som 
påverkar 
modersmålsundervisningen 

□ □ □ □ 

Undervisningstiderna  □ □ □ □ 
Planeringsmöjligheter med 
klasslärarna  

□ □ □ □ 

Kunskap om läs- och 
skrivmetoder i min utbildning 

□ □ □ □ 

Ålderspridning i grupperna □ □ □ □ 
Kulturell anknytning i 
läromedlen 

□ □ □ □ 

Kontakten med föräldrarna □ □ □ □ 
Fortbildning om läs- och 
skrivmetoder 

□ □ □ □ 
Planeringsmöjligheter med 
lärare i svenska som 
andraspråk 

□ □ □ □ 

Möjligheter att arbeta med läs- 
och skrivmetoder  

□ □ □ □ 


