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Sammanfattning: 
      
       Jag har valt att skriva om ämnet modersmålsundervisning och dess betydelse för 
inlärning i övriga ämnen. Min tes är att modersmålsundervisningen är mycket 
betydelsefull för elevens inlärning även i övriga ämnen. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur elever och lärare upplever undervisningen och hur modersmåludervisning 
också kan hjälpa elever att utvecklas i andra skolämnen. Metoden som jag har valt är 
kvalitativa metoder med frågor till lärare och elever.  
      Lärarnas åsikter när det gäller modersmålsundervisningen är nästan lika. Det är brist 
på adekvata arbetsplatser som är ett stort problem för modersmålslärarna, samt bristande 
kommunikation fr ån retorer eller klasslärare. Modersmålslärarnas roll och kompetens tas 
inte på allvar. Det finns en del klagomål hos modersmålslärarna. Eleverna åsikt om 
modersmåls undervisning är olika på grunds av deras bakgrund.  
  
Nyckelord: Modersmålsundervisning, inlärning, pedagogik, utbildning, och 
tvåspråkighet.    
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Inledning: 
       
      Modersmål är som en bas för eleven och på så vis eleven kan lära sig och förstå ett 
annat språk lättare och snabbare. På denna punkt är modersmålslärarna och 
svenskalärarna överens. Det är ett bevis för att modersmålsundervisningen är viktigt. 
      Studiehandledning inom modersmålsämnet regleras i 5 kap. 4§ skolförordning: 
”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som 
ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin avkomst till Sverige har 
undervisats på ett språk än modersmålet för ges studiehandledning på det språket i stället 
för på modersmålet. Om det finns särskilda skäl” (SFS 2011:185). 
      Elever som inte deltar i modersmålsundervisningen har det svårt att konkurrera med 
sina låga betyg i grundskolan inför inträdet till gymnasiet. De löper större risk att hamna i 
utanförskap och arbetslöshet. Ungdomar med migrationsbakgrund som drabbas hårdare 
av en sviktande arbetsmarknad. Elever med annat modersmål uppvisar sämre 
skolprestationer än de elever som talar majoritetsspråket (Malmö Högskola, 2006-2010). 
      En anledning till att skriva detta arbete är att jag undervisar i modersmålsämnet, samt 
mitt intresse för modersmåls betydelse för tvåspråkiga barn och 
modersmålsundervisningen kan hjälpa elever att utvecklas i andra skolämnen. 
      Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar 
kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse 
för det egna lärandet i olika skolämnen. (Skolverket. 2016a). 
      Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket tänker vi på oss själva, 
talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar 
omvärlden. Det är alltså viktigt att språket är adekvat som verktyg för att bygga upp oss 
själva. Skolverket beskriver modersmålet roll i vår inlärning så här: 
"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. 
I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt 
berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer " (Skolverket, 2016b). 

       Jag är modersmålslärare i Persiska och Dari. Antalet elever jag undervisar är 60 
stycken, fördelade i olika grupper.  De flesta eleverna kommer från Afghanistan, 
Tadzjikistan och Iran. I Gävle kommun är modersmålsundervisning efter ordinarie skoltid 
och varje lektion är 40 minuter. Elever som deltar i undervisningen har olika 
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skolbakgrund samt olika nivåer vad gäller förkunskap. För en bra och framgångsrik 
undervisning behövs en bra planering enligt Skolverkets rekommendation.  

      Utifrån Skolverkets rekommendationer planerar läraren sina lektioner med hjälp av 
pedagogiska metoder och verktyg som passar deltagarna. När nya elever kommer görs 
som regel ett språktest och en intervju för att kartlägga elevens skolbakgrund och 
kunskapsnivå. 
      Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla följande: 
• Undervisningen ska förbättra elevernas förmåga vad gäller att formulera sig, och 

kommunicera i tal och skrift  
• Förmågan att använda modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt 

lärande 
• Kunna urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
• Att kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 
• Att reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där 

modersmålet talas utifrån jämförelser med svensks förhållanden. 
 
 
 
Syfte: 
       
       Syftet är att få bättre kunskap och förståelse för hur modersmålsundervisningen 
påverkar elevens förmåga att använda språket även i övriga ämnen. 

 
 
 
Frågeställningar:  
  
Hur beskriver elever och lärare modersmålsundervisningen? 
Vilka positiva respektive negativa aspekter av modersmålsundervisningen lyfter lärare 
och elever fram? 
I vilken utsträckning hjälper modersmålsundervisningen den enskilde elevens utveckling 
i övriga ämnen? 
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Litteratur: 
       
      Kartläggning av elever är en viktig förberedande del för att 
modersmålsundervisningen ska fungera optimalt. Nedanstående citat styrker detta. 
    ”Våren 2012 presenterade så regeringen ett reformpaket för bättre utbildning för 
utrikesfödda elever. En utredning tillsats vilken utmynnade i ovan nämnda promemoria 
(Utbildningsdepartementet, 2013).  
       När det gäller kartläggning uttrycks att skolorna förväntas genomföra en grundlig 
kartläggning av nyanlända elevers bakgrund och erfarenheter, förmågor och språk- och 
ämneskunskaper. I kartläggningsarbetet förväntas skolan använda ett av Skolverket 
framtaget kartläggningsmaterial för att likvärdigheten kring och kvaliteten i 
kartläggningen ska kunna säkerställas. Kartläggningen ska ske under två första 
månaderna av elevens utbildning och resultera i en kunskapsprofil som ligger till grund 
för placering och fortsatt planering av elevens skolgång. (Regeringskansliet, 2015). 
      Modersmål är som en bas för eleven och på så vis eleven kan lära sig och förstå ett 
annat språk lättare och snabbare. Denna punkt är modersmålslärarna och svensklärarna 
överens om.  
      Det är också ett starkt argument för vikten av modersmålsundervisning. Hyltenstam 
(1996, 43-45) skriver att om utvecklingen av modersmålet blir avbruten eller hindras på 
något sätt kan detta leda till att det kan bli svårare att lära sig ett nytt språk 
      Modersmålsundervisningen hjälper eleven i det svenska språket. I denna punkt alla 
modersmålslärare som jag intervjuad var eniga. När eleven har ett starkt förstaspråk, blir 
det lättare att lära sig ett annat språk. Elever behöver pedagogernas uppmutration och 
motivation, som de kunna uttrycka sig och våga kommunicera med sin omgivning. För att 
man lära sig ett nytt språk behövs tid och ansträngningar, då båda skolan och hem miljön 
har lika stor betydelse. När det gäller resurser alla pedagoger som deltog i 
undersökningen var eniga att borde läggas mycket mera resurser på 
modersmålsundervisningen, för att kunna ge elever med annat modersmål de bästa 
förutsättningar till en bra skolgång.  
 
 
Bakgrund: 
      
       Det första språket som barnet kommer i kontakt med behöver inte vara från de 
biologiska föräldrarna. En annan tolkning av Ladberg ”Språket är inte bara 
kommunikation. Det är också ett verktyg för tanken. Vi använder språket när vi tänker, 
drar slutsatser och försöker förstå hur saker och ting hänger ihop” (Ladberg, 1996:26)  
       En annan syn på modersmålet kan beskrivas som en attityd till språket vilket innebär 
ett synliggörande av modersmålet. En socialpsykologisk definition på modersmål innebär 
tillhörigheten till en social grupp. I den sociala gruppen förmedlas normer, kulturella 
traditioner och värdesystem (SFS 2010: 800). 
      Ett annat syfte som påtalas med modersmålsundervisningen är att det kan bidra till en 
utökad förståelse mellan olika folk och kulturer menar Skolverket. Detta r 
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redogörs för i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: ”Språk är 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 
känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att 
ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 
områden. ” (Skolverket, 2016b). 
       Barn lär sig språk för att kunna tala med människor som de tycker om, om saker som 
intresserar barnet. Barnet lär sig genom att kommunicera. Barn talar först med de 
människor som barnet känner en trygghet hos och redan har en kontakt till. Barnets språk 
växer ur behovet att berätta .”Språket är inte bara kommunikation. Det är också ett 
verktyg för tanken. Vi använder språket när vi tänker, drar slutsatser och försöker förstå 
hur saker och ting hänger ihop” (Ladberg, 1996:26)  
      Benckert, Håland och Wallin (2013, 54) skriver att, det krävs av 
modersmålspedagogen att den har kunskap om den svenska förskolan för att den ska 
kunna fungera som en brygga mellan hemmet och förskolan. På Skolverket kan man även 
läsa om olika material som modersmålspedagogen kan använda sig av. Det kan bland 
annat vara en ”tvilling” bok. En bok översatt från svenska till modersmålet och som är till 
för att användas i modersmålsstödet integrerat i verksamheten. Här finns även tips på 
andra aktiviteter och annat material som modersmålspedagogen kan använda sig av. 
       Eleverna genom undervisningen ska bli medvetna om modersmålets betydelse för det 
egna lärandet i olika skolämnen som anges i kursplanen. Det betyder att inte bara kunna 
reflektera över det egna språket, utan för det rent privata sfären. Det är viktigt att väcka 
intressen hos eleverna att läsa och skriva på modersmålet som stärker läsförmågan även 
på andra språk och omvänt. Undervisningen ska utveckla kunskaper hos eleverna hur 
man bör formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter. Att ge eleverna 
möjligheten till att eleverna uttrycka sig med andra medel än skrift. Att ges 
förutsättningar till eleverna så att utveckla sina kulturella identiteter, och bli flerspråkiga 
som finns i kursplanen. Undervisningen i modersmål ska stödja elevernas 
identitetsutveckling i samband med deras språkutveckling. Eleverna får möjligheter att 
utveckla en flerkulturell identitet på sina egna villkor. 
       Skolverket har undersökt modersmål och studiehandledningen och har kommit med 
en rapport "Med annat modersmål" som bygger på intervjuer visar att, många elever är 
osäkra på vad studiehandledning på modersmål egentligen innebär (Skolverket, 2008). 
Det kan vara oklart vad studiehandledningen ska innehålla och vilka elever som ska få 
detta stöd eller det kan vara att ordna studiehandledning på modersmål gäller ekonomi 
eller andra resurser. Det kan bero på brist på pengar eller personer för att organisera och 
genomföra insatsen på ett önskvärt sätt. Det är inte acceptabelt för att elevernas rätt till 
stöd är reglerat i skollagen. Skolan bör utreda elevens behov av modersmål och 
studiehandledning på samma sätt som behov av andra stödinsatser. Det ska 
åtgärdsprogrammet utarbetas om utredningen visar att det finns behov av särskilt stöd. I 
utredningen bör belysa på vilket sätt modersmålet kan vara ett stöd för lärandet i andra 
ämnen. Det är viktigt att veta studiehandledningen på modersmål kan anordnas både 
individuellt och i grupp. 
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     20 procent av eleverna i grundskolan hade utländskt bakgrund år 2012 (är personligen 
född i annat land och båda föräldrarna är utlandsfödda), och i förskolan fler än hundra 
olika modersmål, inklusive fem nationella minoritetsspråk (Samiska, Finska, Romani 
Chib, Meänkieli och Jiddisch). De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat, (De 
elever som födda utomlands och med kort tid i Sverige) som i början kan inte tala eller 
förstå svenska. För nyanlända elever är det viktigt att arbeta med ämnena växelvis på 
modersmål och svenska, speciellt för de som börjar sin skolgång i Sverige i grundskolans 
senare, eller i gymnasieskolan, och sedan kan de använda sina tidigare kunskaper i olika 
ämnen.   
      Studiehandledning på modersmål ska bidra till att, eleven når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås, i det eller de ämnen där ett stödbehov konstateras. Studiehandlingen är 
beroende av hur undervisningen lagts upp av ämnesläraren och vilka moment i 
kursplanen eller ämne som handledningen ska beröra. Samverkan mellan 
studiehandledaren och ämnesläraren är centralt om studiehandledningen ska ge önskvärt 
resultat. 
      Kunskapsbedömningen av elevens nivå i början av läsåret är viktig för att kunna 
skriva en kursplan för att uppnå på en önskvärd nivå. Med hjälp av en ständig notering får 
men en bild av elevens behov och utveckling under läsåret. När det gäller 
studiehandledning bör kursplaner skrivas med ämneslärare och förfölja elevens 
utveckling, och ta gemensamma beslut om det behövs ta ett nytt åtgärdsprogram. 
      ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna 
ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller den 
som rektor har överlåtit beslutanderätten till” (SFS 2010: 800). 
       Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. För att 
studiehandledning på modersmålet ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av 
sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra av lärare inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet har 
betydelse när man ska avgöra om studiehandledning på modersmålet ska ses som särskilt 
stöd.  
      Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås i ett eller flera ämnen, trots att stöd ges i form av extra anpassningar inom ramen 
för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska då se till att 
elevens behov av särskilt stöd utreds. I utredningen ska framgå om en elev är i behov av 
särskilt stöd kan studiehandledning på modersmålet ingå bland åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet.                     
Studiehandledningen ska då ges i den omfattning och på det sätt som behövs för att 
eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de 
ämnen som eleven uppvisar svårigheter i. 
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”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som 
ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i 
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl” (Skolverket, 2016c). 

 
Metod 
 
Val av metod: 
       
      Kvalitativ metod används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning. Kvalitativ 
forskning syftar till att skapa en djupare förståelse för idéer och företeelser. 
      Jag har valt en kvalitativ metod. Anledningen till valet av denna metod är att jag 
skulle vilja ha en djup förståelse för hur eleverna upplever och uppfattar 
modersmålsundervisningen. 
       I denna metod har eleverna mer möjligheter att berätta, förklara och redogöra för sina 
uppfattningar. Dessutom har jag också möjlighet att komma med följdfrågor och därmed 
komplettera materialet. Vilket är det svårt, anser jag, att använda sig av exempelvis en 
kvantitativ metod. 
 

 
Urval:  
       
      Jag har valt ut föra årets modersmålsstudenter i studien, inte mina årets elever. 
Antalet intervjuade elever är 48. Anledningen till det är att minimera elev/lärare 
förhållandet. Eleverna finna sig i beroende ställning till exempel betygsättning. Detta gör 
att svaren kan bli påverkade.  
      Lärarna som medverkar i studien är verksamma modersmålslärare. Deras antal är 30 
personer som undervisar modersmål i olika språk.  

 
Datainsamling: 
       
      Jag intervjuade eleverna, där jag ställde frågorna och skrev ner svaren. Jag gjorde 
också ett språk test med samtliga elever där jag använde omdömena väll godkänt, 
godkänt och inte godkänt. De eleverna har tidigare varit mina elever i 
modersmålsundervisningen i Persiska och Dari. 
      Bearbetningen av intervjuerna skedde omgående efter att intervjun hade genomförts, 
för att samtalen skulle vara färska i minnet. Pate, och Davidson (2003) förklarar att 
analyserandet av det insamlade materialet efter varje intervju, kan leda till att det hittas 
aspekter som kan användas vid genomförandet av senare intervjutillfällen. Därför 
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genomfördes en fortlöpande analys och intervju för kategorisering av det insamlade 
materialet, efter olika teman uppkom.  

 
Analys:  
      
       Jag har använt mig av tematisk analys vilket innebär att det datamaterial som samlats 
in organiseras och struktureras upp utifrån teman som gemensamt framträtt mellan 
intervjupersonerna. Den positiva, den negativa och den neutrala aspekten. Att jag valde 
dessa tre teman var för att jag på detta sätt kunde skilja på svaren i intervjuerna och 
sammanställa dessa i tre kategorier- 
 
 

Forskningsetiska överväganden: 
       
      Enligt regel 1 i de fyra forskningsetiska principerna har jag tillfrågat samtliga 
personer som medverkat i min studie om jag har rätt att använda materialet från grupp 
diskussionerna och intervjuerna i mitt examensarbete. Jag har informerat alla personer 
om att det är helt frivillig att delta i min studie och i enlighet med regel 2 fått de 
deltagandes samtycke. I enlighet med konfidentialitetskravet går inga personer som 
deltagit i undersökningen att spåra.  
      Alla deltagare har blivit informerade om hur studien skall genomföras och vad deras 
deltagande innebär, samt att man när som helst kan välja att hoppa av från medverkan i 
studien. Regel fyra tar upp beroendeställning mellan forskare och deltagare därför har jag 
valt att inte intervjua de elever jag undervisar idag utan de elever som jag undervisat 
tidigare läsår. 
 
 

 
Resultat  
 

Tillvägagångssätt: 
 
Jag grupperade eleverna i tre grupper. 
  
      Grupp 1, de elever som är födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar, 
totalt 12 elever. 
Grupp 2, elever som kommit till Sverige som flyktingar/ invandrare utan någon form av 
skolunderbyggnad, totalt 25 elever. Grupp 3, elever som kommit till Sverige som 
flyktingar/invandrare med någon form av skolbakgrund innan de kom till Sverige, totalt 
11 elever. 
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Frågeställningar: 
  
De frågor som ställdes för intervjuer är följande: 
1- Hur länge har du varit i Sverige? 
2- Har du gått i skolan innan du kom till Sverige, hur många år och var? 
3- Hur ser du på modersmålsundervisning? 
4- Hjälper dig modersmålsundervisningen i andra ämnen än modersmål?  
 

 
Sammanställning av svaren: 
 
Svaren på fråga 3 fördelat sig enligt följande: 
 
Grupp 1 
       
      9 av eleverna var positiva och resten av eleverna hade negativa syner på 
modersmålsundervisningen. 
 
Grupp 2  
       
      16 av eleverna var positiva och resten av eleverna hade negativa syner på 
modersmålsundervisningen. 
 
Grupp 3 
      4 av eleverna var positiva och resten av eleverna hade negativa syner på 
modersmålsundervisningen. 
Svaren på fråga 4 fördelat sig enligt följande: 
 
Grupp 1 
       
      10 av 12 elever tyckte modersmålsundervisningen hjälpte dom i andra skol ämnen. 
Grupp 2 
    
       16 av 25 elever tyckte modersmålsundervisningen hjälpte dom i andra skol ämnen. 
Grupp 3 
      
       9 av 11 elever tyckte modersmålsundervisningen hjälpte dom i andra skol ämnen. 
         
       De elever som hade negativ syn på modersmålsundervisningen tyckte att de bor i 
Sverige och det behövs inte lära sig sitt modersmål. Någon beskrev att bättre lägga tid 
och energin åt lära svenska språket som heltiden behövs i andra skolämnen. Det fanns 
andra elever som tyckte att de har fått hjälp av sitt modersmål att lära andra skolämnen. 
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Diskussioner med lärare: 
      
       Modersmålsämnet har låg status på skolorna och en del av skolpersonalen 
samarbetar inte dem med modersmålslärarna. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna 
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
       
       För att vidareutveckla studien måste man ta hänsyn till elevens psykiska tillstånd. 
Elevernas psykiska problem som är ett stort hinder i deras lärande. Haglund tar upp 
elevernas psykiska situation och skriver ” Det är uppenbart att skolan inte lyckas ge 
elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som den de inhemskt svenska 
eleverna får. Skälen till detta är sammansatta och måste bland annat antas omfatta ett 
antal viktiga psykosociala och kulturella faktorer. Bland de psykosociala finns elevernas 
sociala integration, deras motivation och attityder till skolmiljön samt vilka attityder 
andra elever och lärare visar dem. De kulturella faktorerna omfattar bl.a. elevernas egna 
och deras föräldrars erfarenheter av utbildning i andra kulturella kontexter. Detta 
komplex av faktorer bidrar till varje elevs identitetsskapande och ger via elevens 
självuppfattning effekter på utbildningsresultat och social situation i skolan” (Haglund, 
2007:46). 

 
 
Positiva aspekter: 
 
      Evidensbaserad undervisning, som är ett viktig redskap för att testa nya 
undervisningsmetoder. 
      Föräldrarnas engagemang är till stor hjälp för att hjälpa eleven, tills den nå sitt mål 
med bättre. resultat. Där lärarnas kompetens och erfarenheter spelar en viktig roll i 
elevens inlärning; att få bra respons från elever och använd de för en bättre inlärning. 
Modersmålsundervisningen gynnar elevernas utveckling inom andra ämnen. 
Undervisningstillgänglighet. Elever med särskilt behov har rätt att få anpassad 
undervisning. God tillgång på arbetes-och undervisningsrum. Bra kontakt med kollegor 
och övriga lärare. Modersmålslärarnas arbetsmöten. 

 
 
 
 



13 
 

Negativa aspekter: 
      
       Här vill jag påpeka några negativa aspekter som finns i modersmål. En del av 
modersmålstid går ut att leta efter elever på fritids. Brist på läromedel och stöd på 
modersmål då elever inte uppnår målen och kort planeringstid, samt korta lektionstider är 
ett faktum i modersmålsundervisning. Lektioner oftast ligger utanför ordinarie skoltid är 
en grund för låg studiemotivation hos elever som studerar modersmål. 
      Samman fattningsvist finns brist på adekvat arbetsplats är ett stort problem for 
modersmålslärarna. De måste ta med arbetsmaterial från en skola till annan skola. 
Ämneslärarna har egen planeringsdag men det saknar modersmålslärarna som kan avlasta 
deras arbete. 
      Otrygghet bland elever, brist på flerspråkiga lärare, och brist på att samplanera med 
ämneslärare eller klassföreståndare är några exempel på det. Följden bli att många elever 
inte uppnår målen. Sämre resultat i och med flera elever eller skolor, och ökade risk för 
utanförskap p.g.a. bristande språkkunskaper. 
      Studiehandledningstid för nyanlända elever är för kort med hänsyn till deras 
skolbakgrund och värjande kunskapsnivåer bland elever. Restiden för modersmålslärarna 
som reser mellan olika skolor är mycket. Schemaläggningen upplevs som en stressfaktor. 
Bristande kommunikation från rektorer eller klasslärare, och modersmålslärarnas roll och 
kompetens tas inte på allvar.  
      En del klagomål bland lärarna är bl.a. att det inte finns kompetensutveckling, 
möjlighet att vara med på konferenser, otrygghet bland visstidsanställda, inget samarbete 
mellan olika enheter -SVA modersmål och skolan, elevens behov tas inte på allvar, och 
bristande kunskap om behovet och beställning av studiehandledning. 
      Modersmålsundervisningen i förskoleklass har tagits bort, En del modersmålslärare 
fortfarande har uppdrag på särskolan trots avsaknad av särskild kompetens i situation på 
arbetsplatsen och undervisningen. 
      Det finns flera olika utmaningar i ämnet modersmålsundervisning och 
studiehandledning. Larsson (2013) sammanfattar några av de utmaningar som lärarna 
möter i sin vardag. Det finns gemensamma utmaningar och enskilda utmaningar. Detta 
beror på kulturella skillnader mellan olika språk. Om vi försöker förbättra kontakten och 
kommunikationen mellan lärarna kan det ge stora fördelar i elevernas lärande i allmänhet 
och språk inlärningen i synnerhet. Modersmålslärarna har särskilda svårigheter förutom 
de utmaningar som alla andra lärare brottas med. Modersmål är ett ämne som inte är 
obligatoriskt, och kan tas bort med begäran av eleven eller detta svikande resultat, och 
även om eleven inte trivs med läraren. 
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Neutrala aspekter: 
       
      Modersmålslärarna bör delta i skolornas möten. Det resulterade i, att samplaneringen 
har kommit igång, och motivationen har ökat inom de goda resultaten. De andra aspekter 
som bör nämnas är högre lärarlöner, bättre resurser, användandet av ny teknik (nya 
datorer). De formerna för gemensamma träffarna ska förbättras. 

 
Utmaningar i modersmålsundervisningen 
 
Tillgänglighet: 
      
       Modersmåls undervisning ligger utanför skoltid då eleven är trött, och som i sin tur 
kan leda till sämre resultat. Tiden är kort och mycket begränsad, bara 40 minuter i 
veckan. En del tider försvinner på grund av olika anledningar till exempel lov, sjukdom, 
helgdagar, friluftsdagar, och liknande dagar under läsåret. Antalet lektioner som 
undervisas under ett läsår är cirka 38 lektioner. Det krävs mycket mer arbete från lärare 
för att eleven ska klara av kursplanen och uppnå målen. Många av modersmåls lärare har 
sina undervisningar i olika skolor och krävs många kontakter med klasslärare, mentorer, 
rektorer, förskolechefer och förskolelärare. Det är rektorer eller förskolechefer som 
fördelar platser. Det förekommer ofta tilldelade platser inte är ett klassrum och passar inte 
för undervisning till exempel korridorer, gruppnummer. Denna olämpliga undervisning 
kan ge dåliga bedömningar hos elever och lägre status för modersmålslärare jämfört med 
övriga undervisningar i skolan och denna även sänder signaler till eleverna om att ämnet 
modersmål inte ges så respekt som man skulle önska. Lektioner ligger oftast utanför 
ordinarie skoltid är en grund för låg studiemotivation hos elever som studerar modersmål. 

 
 
Förutsättningar 
      
Elevernas hemspråkskunskaper är mycket olika när det gäller deras språks nivåer. En del 
av eleverna tallar alltid på sitt modersmål hemma och andra kanske ibland. Ett av Kraven 
för att vara berättigad för modersmålsundervisningen bör språket användas aktivt hemma, 
men detta är en svår gränsdragningsfråga. 
      Åldersskillnaderna mellan elever i klassrummet kan vara stora. Det beror på att 
grupperna måste sättas samman både med hänsyn till nivåer samt ålder. 
      De senaste åren har inneburit ett lyft för modersmålslärarna vad gäller tillgång till 
material, arbetsböcker och litteratur, men det finns fortfarande lärare som har svårt att få 
tag på lämpligt material. Många har blivit fenor på att sätta samman eget material men 
det är tidskrävande och innebär att de första yrkesverksamma åren innebär mycket slit 
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innan man arbetat upp en egen materialbank. iPads, bloggar, hemsidor m.m. innebär nya 
möjligheter för lärarna, men det krävs att tekniken blir ännu mer tillgänglig för eleverna.  
      Ett problem som finns i modersmålsundervisningen är att eleverna kan prata ett språk 
men med olika dialekter eller skriftformer. Denna oftast blir missförstod hos de eleverna 
som deras föräldrar är låg utbildat eller analfabet. Vissa föräldrar tar med sig till skolan 
bland annat religion och politiken, som många gånger uppstår problem mellan elevens 
föräldrar och modersmålslärare. Jag har varit med en sådan händelse som orsakade att 
föräldrar tillät inte sitt barn att komma till modersmålsundervisningen på grund av 
konflikt med läraren. 
      Modersmålsundervisnings tid som alltid är efter skoltid, och modersmål inte är 
obligatorisk påverkar elevernas motivation negativt. Vi måste komma ihåg att, efter 
skoltiden barn vill gå till fritids eller hem med sina kompisar. Det påverkar barnens 
motivation och sänker intressen hos de att komma och delta i modersmålsundervisning. 
      Samman fattningsvist är det brist på adekvata arbetsplatser som är ett stort problem 
för modersmålslärarna. De måste ta med arbetsmaterial från en skola till annan skola.      
Studiehandledningstid för nyanlända elever är för kort med hänsyn till deras 
skolbakgrund och värjande kunskapsnivåer bland elever. Restiden för modersmålslärarna 
som reser mellan olika skolor är mycket. Schemaläggningen upplevs som en stressfaktor. 
Bristande kommunikation från rektorer eller klasslärare, och modersmålslärarnas roll och 
kompetens tas inte på allvar en del klagomål bland lärarna är bl.a. att det inte finns 
kompetensutveckling, möjlighet att vara med på konferenser, otrygghet bland 
visstidsanställda, inget samarbete mellan olika enheter -SVA modersmål och skolan, 
elevens behov tas inte på allvar, och bristande kunskap om behovet och beställning av 
studiehandledning. 
      Modersmålsundervisningen i förskoleklass har tagits bort. En del modersmålslärare 
har fortfarande uppdrag på särskolan trots avsaknad av särskild kompetens i situation på 
arbetsplatsen och undervisningen. 
 

 
Diskussion och slutsats 
 
Diskussion: 
  
  Kenneth Hyltenstam, professor vid centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms 
universitet, säger ” Svenska och internationell forskning visar att 
modersmålsundervisningen är bra för integrationen”.  
” ”Jag tycker man ska koppla integration till kunskap. Kunskapsbrist leder till ett 
underläge och då ökar risken att man inte blir integrerad ”. 
”Det finns också en hel del forskning kring kopplingen mellan modersmålsundervisning 
och barns förmåga att ta till sig andra kunskaper”(Kanje, 2016) 
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      Jag håller helt med Professor Kenneth Hyltenstam i ovanstående citat. 
Modersmålsundervisningen är en viktig del i en lyckad integration. Nyanlända elever har 
olika skolbakgrund beroende på åldersgrupp, och bakgrund där språknivå och 
undervisningen anpassat efter elevens behov. De övriga eleverna får studera i en reguljär 
klass och där får de individuellt anpassat stöd för att kunna hänga med undervisningen. 
       Lärarnas förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse 
för all Kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Hur kan jag 
kartlägga elevernas kunskapsnivå för att den sedan ska kunna höjas? En viktig 
utgångspunkt är att flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället, 
samt att flerspråkighet i sig inte är, ett problem för inlärning. 
      20 procent av eleverna i grundskolan som hade utländsk bakgrund 2012 är födda i 
annat land, eller har utlandsfödda föräldrar. I förskolan och grundskola har totalt fler än 
hundra olika modersmål, detta inkluderar Sveriges fem minoritetsspråk Samiska, Finska, 
Romani Chib, Meänkieli och Jiddisch. De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat, 
 (de elever som födda utomlands och med kort vistelse tid i Sverige), som i början inte 
kan tala eller förstå det svenska språket. För nyanlända elever är det viktigt att arbeta med 
ämnena växelvis på deras modersmål och svenska, speciellt för de elever som börjar sin 
skolgång i grundskolan senare, eller i gymnasieskolan, då kan de använda sina tidigare 
kunskaper i olika ämnen. 
      För att vi ska kunna förbättra modersmålsundervisning bör vi närmare studera dagens 
modersmålsundervisning samt granska de brister och de resurser som finns idag. Det är 
två huvudgrupper som läser modersmål i mina klasser, bland annat från Afghanistan. För 
att vi ska kunna möta de nyanlända eleverna i skolan och bedöma deras kunskapsnivåer 
bör vi ha information om elevers skol bakgrund. Till exempel är Afghanistans skolsystem 
inte alls är som Sveriges. Oftast går elever till en moské eller koranskola för att lära sig 
koranen. Dessa elever särbehandlas inte i det svenska skolsystemet utan bedöms på 
samma grunder som de svenska eleverna. 
      När det gäller tiden för modersmålsundervisningen finns en del nackdelar som 
påverkar det resultat som förväntas både från elevers samt pedagogens sida. En annan 
negativ faktor är att modersmålsundervisningen som sker efter skolans slut. Innan har 
alltså eleverna varit sex timmar eller kanske tom mer än sex timmar i skolan beroende på 
ålder och vilken årskurs de är. Eleverna är ofta trötta och ovilliga samt att motivationen är 
låg. Det ser man mest hos de yngre eleverna för att de ser att alla på skolan har slutat för 
dagen och är på väg hem. 
      För att vara optimistisk kan man säga att den effektiva tiden är högst 30 minuter per 
lektion för ett så viktigt ämne som modersmål. Det är viktigt att nämna att det inte finns 
ett standardmaterial för undervisningen idag. Det är förvirrande för elever, och påverkar 
negativ på deras lärande samt kräver extra tid för pedagogen som vill skapa en kursplan 
för många olika elever med olika kunskapsnivåer och behov. 
      Den stora problematiken i ämnet modersmål, som har stora påverkningar i detta, är ett 
intressant ämne för försköning. Man kan ta reda på varför elever inte talar sitt modersmål 
hemma trots att föräldrarna talar det språket. Språkdöd är ett intressant fenomen, och 
kanske kan man hitta en del orsaker genom att granska hur elever använder sina språk i 
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hemmet och skolan. Kommer invandrarbarnens språk att dö ut om de inte använder sig av 
sitt modersmål i hemmet och inte heller är mottagliga för inlärning på 
modersmålsundervisningen? 
      Detta är något som man kan forska vidare i, man kan titta på större elevgrupper och se 
om det finns något man kan göra för att uppmuntra elever till att tycka om 
modersmålsundervisningen. Skolorna förväntas genomföra en grundlig kartläggning av 
nyanlända elevers bakgrund och erfarenheter, förmågor och språk- och ämneskunskaper. 
I kartläggningsarbetet förväntas skolan använda ett av Skolverket framtagna 
kartläggningsmaterial för att likvärdigheten kring och kvaliteten i kartläggningen ska 
kunna säkerställas. Kartläggningen ska ske under de två första månaderna av elevens 
utbildning och resultera i en kunskapsprofil som ligger till grund för placering och fortsatt 
planering av elevens skolgång (Skolverket, 2016d). I en pedagogisk kartläggning 
kompletterar modersmålslärare och övriga lärare varandra och bidrar tillsammans till att 
eleven får möjlighet att genom samtal och i olika undervisnings sammanhang uttrycka 
sina tankar, förmågor och kunskaper. 
      Brist på adekvat arbetsplats är ett stort problem for modersmålslärarna. De måste ta 
med arbetsmaterial från en skola till annan skola. Ämneslärarna har egen planeringsdag 
men det saknar modersmålslärarna som kan blasta deras arbete. 
       Brist på adekvat arbetsplats är ett stort problem for modersmålslärarna. De måste ta 
med arbetsmaterial från en skola till annan skola. Ämneslärarna har egen planeringsdag 
men det saknar modersmålslärarna som kan blasta deras arbete. 
      En del klagomål bland lärarna är bl.a. att det inte finns kompetensutveckling, 
möjlighet att vara med på konferenser, otrygghet bland visstidsanställda, inget samarbete 
mellan olika enheter -SVA modersmål och skolan, elevens behov tas inte på allvar, och 
bristande kunskap om behovet och beställning av studiehandledning. 
      Modersmålsundervisningen i förskoleklass har tagits bort, En del modersmålslärare 
fortfarande har uppdrag på särskolan trots avsaknad av särskild kompetens i situation på 
arbetsplatsen och undervisningen.  
 

 
Slutsats 
 
jag önskar att modersmålslärarna ska få bättre position än den dem har i skolan idag, och 
att modersmålslärarna bli en naturlig del av arbetslagen och kommunicerades med på lika 
villkor som de andra ämnens eller klass lärare. Skolans personal borde ha kunskap om 
modersmåls betydelse för elevens framtid och modersmålsundervisningens betydelse och 
kunna förstärka elevens självkänsla samt stärka elevens flerspråkiga identitet. Elevens 
modersmål är en del av hans eller hennes identitet. Modersmålslärarna kämpar för ökad 
samverkan genom att ta initiativ, visa på vilja, kompetens och tillgänglighet. Jag hoppas 
att modersmålslärarnas initiativ bli besvarad av alla skolpersonalen och samarbetet 
mellan de ökar varige dag mer och mer. Det blir fantastiskt och framgångsrikt steg om 
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modersmålsundervisning kunna få sitt schema i alla skolor under skoltid och en stor 
satsning för att lyfta ämnet och språk kunskaperna så att statusen ökar för 
modersmålsläraren och modersmålsundervisningen.  
      Det blir fantastiskt och framgångsrik steg om modersmålsundervisning kunna få sitt 
schema i alla skolor under skoltid och en stor satsning för att lyfta ämnet och språk 
kunskaperna så att statusen öka för modersmåls lärare och modersmålsundervisning.  
      Sverige kartläggning består av 2 steg. Första steget i kartläggningen är elevens 
kunskap. Steg1 ger det tillsammans med steg 2 ett underlag för att avgöra en nyanländ 
elev i grundskolan bör placeras och hur tiden mellan olika ämnena ska fördelas. Det 
hjälper att placera undervisningen utifrån elevens kunskaper och behov (Skolverket, 
2016d). 
      Det nyaste förändring som har sket i Gävle kommun kan du läsa i bilaga 1. Om det 
finns något vi kan ta till oss från grannländer, är det att lägga modersmålsundervisningen 
i undervisningstid. 
 
      Det finns elever som har negativ syn på modersmålsundervisningen tycker att de bor i 
Sverige och det behövs inte lära sig sitt modersmål. Någon beskrev att bättre lägga tid 
och energin åt lära svenska språket som heltiden behövs i andra skolämnen. Det fanns 
andra elever som tyckte att de har fått hjälp av sitt modersmål att lära andra skolämnen. 
      For att ändra åsikten på de elever som tycker att de bor i Sverige och det behövs inte 
lära sig sitt modersmål bör lärare och skolan ta det på alvarlig och försöka kämpa åt detta 
med djup undersökning av orsaker som är grunder till sådana tankar. 
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Bilaga 1 
 
2015-08-25 
      Förläggning av modersmålsundervisning på tid för annan schemalagd undervisning. 
Inom grundskolan/grundsärskolan finns det sedan förra läsåret gällande möjligheter för 
elever att delta i kulturskolans aktiviteter under ordinarie skoltid Med anledning av detta 
har en framställan gjorts gällande att modersmålsundervisningen ska ges samma 
möjligheter. 
      Inom grundskolan/grundsärskolan deltar ca 1550 elever i modersmålsundervisning 
varje vecka. De undervisas av 42 lärare i 24 språk.  
      I läroplan för grundskolan lyfts vikten att ha tillgång till sitt modersmål fram för att 
underlättas språkutveckling och lärande inom olika områden. 
Detta gäller from läsåret 2015/2016: 

• I första hand ska elever i de yngre åldrarna. På skolor där det är det är få 
elever i samma språk, kunna erbjudas modersmålsundervisningen under 
ordinarie skoldag.  

• Eleverna ska olika tider för sin modersmålsundervisning under höst och 
vårterminen.  

• Innan tid för respektive elev fastställs för deltagande i 
modersmålsundervisning, ska en diskussion ske mellan klasslärare/mentor och 
modersmålslärare om vilka tider som är lämpliga för den enskilda elevens 
måluppfyllelse i de olika ämnena. 

• Elevansvarig skolledare fattar beslut om schema efter ovanstående diskussion. 

 

Frank Stoor 

Förvaltningschef Utbildning Gävle 
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Bilaga 2 
 
Modersmålsundervisning i Danmark och Norge: 
  
      Jag har även tittat på grannländerna Norge och Danmarks styrdokument gällande 
modersmål. Detta för att upptäcka om det finns några skillnader jämförelse med det 
svenska styrdokumentet för modersmål. 
      Vilka skillnader ser man mellan Danska lagar och svenska lagar? Svensk 
modersmålsundervisnings tid ligger inte i skoltiden men danska modersmålstiden ligger i 
skol tiden. Danmark kräver 12 studenter för modersmålsundervisning i ett språk men 
Sverige kräver 5 studenter för modersmålsundervisning i ett språk. 
      Det är viktigt för att, först höjer modersmålets status och den orsakar att eleven ta 
modersmålsundervisningen allvarligare, för det andra eleverna inte är så trötta jämför 
med dem elever som har sitt modersmål efter skoltiden samt deras koncentrationsförmåga 
är mer, som det är en viktig faktor när det gäller inlärning.  Undervisning måste bidra till 
utveckling av elevens språkutveckling.  
Fredriksbergs kommun i Danmark beskriver om sina lagar för att en elev kunna delta i 
modersmålsundervisningen så här: 
      En anhörig till eleven som bor i kommunen men är medborgare i ett annat EU-land 
Norge, Island, Grönland och Färöarna har rätt till utbildningen modersmål, detta gäller 
dock inte i Sverige. I Fredriksberg Kommun hittar man priser för 
modersmålsundervisning som visar att åtminstone modersmålsundervisning i den här, 
kommunen inte är gratis. Det är skillnad till Sverige som har gratis 
modersmålsundervisning. 
Norges lagar när det gäller om modersmålsundervisning säger att: De studenter som efter 
kartläggningen visar att de har svaga norska färdigheter för att följa den ordinarie 
läroplanen på norska har rätt till utbildning. Enligt skollagen $2-8. Detta innebär 
specialundervisning, och vid behov av modersmålsundervisning och tvåspråkig 
undervisning. Denna rätt gäller du har tillräckliga kunskaper i norska för att följa vanliga 
utbildningar. 
      I Sverige görs en kartläggning av alla nyanlända elever, för att kartlägga elevens 
kunskaper, och få mer underlag, för att placera undervisningen utifrån elevens kunskaper 
och behov.  Kartläggningssamtalet bör genomföras på elevens starkaste språk. Det kan 
vara modersmål eller ett andraspråk som elever har lärt sig i eller utanför hemmet (Kanje, 
2016).   
Vilka skillnader ser man mellan Danska och Svenska lagar?  
Svensk modersmålsundervisning ligger inte under skoltid vilket den danska gör. 
Danmark kräver 12 elever för modersmålsundervisning i ett språk men Sverige kräver 5 
elever för att genomföra modersmålsundervisning i ett språk. Det är viktigt att höja 
modersmålets status då det gör att eleven tar sin undervisning på mer allvar. Det är också 
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skillnad på att ha sin undervisning under ordinarie skoltid då eleverna är mindre trötta 
och har bättre koncentrationsförmåga vilket är viktigt för en bra inlärning.  
      Tidigare var det Gävle kommun som hade ansvaret för modersmål och 
studiehandledning både när det gällde ekonomi och studiehandledningstids fördelning 
efter skolornas behov. Idag får skolorna sin budget och köper 
studiehandledningsundervisning från kommunen (köp och sälj system). Det nya systemet 
har påverkat studiehandledningen negativ. Rektorer som tar beslut för elevernas behov, är 
försiktiga med budget och köper mindre studiehandledning stimmar av kommunen. 
Nyanlända elever som behöver mest studiehandledning blir drabbat av detta.  
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