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Sammanfattning	
 
Språkundervisning i ett större perspektiv - med anledning av modersmålundervisning som ett 
marginaliserat skolämne -inom eller utanför timplanen- tas upp i det här examensarbetet. 
Undersökningen gäller värdesättning av modersmål i en norrländsk kommun. 
 
Syftet var från början att bidra till ökad kunskap om hur modersmålselever, deras föräldrar 
och deras klasslärare värderar befintlig modersmålsundervisning och dess upplägg i 
kommunens regi. Särskilt fokus lades på placeringen av modersmål inom eller utanför 
skoldagen.  
Syftet med arbetet utvidgades under litteraturstudien som gav nya synpunkter för en möjlig 
attitydförändring gentemot modersmålundervisning i nutidens samhälle. 
 
Intervjuer med de tre grupperna av informanter och utvärdering av svaren genom en tematisk 
analys ska bidra till en förbättrad insikt på hur man på basen ser på ämnet. 
 
Studiens deltagare bedöms värdesätta modersmålsundervisningen främst utifrån privata 
aspekter. Placeringen av ämnet i skoldagens timplan avgör deltagande och praktisk hantering. 
Det visar indirekt informanternas värdering.  
En viktig slutsats är att det finns en stor diskrepans mellan den undersökta skolpraktiken och 
aktörernas värdesättning gentemot i litteraturen hittade sociologiska, pedagogiska aspekter 
och forskningsresultat, samt ideologiska-politiska målsättningar. Den diskrepansen står även 
för marginaliseringen av ämnet, respektive för den breda ometvetenheten om attityden i frågor 
gällande inkludering av nyanlända invånare.   
 
 
Nyckelord: flerspråkighet, uppskattning modersmål, marginalisering, inkludering        
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INLEDNING	
 
I den lilla norrländska kommunen där jag arbetar ges modersmålsundervisning för elever med 
utländsk bakgrund och rättighet till den språkundervisningen utöver de vanliga skolämnena 
inom ordinarie lektionstid. Det är inte det mest vanliga i Sverige, många andra kommuner har 
förlagt modersmålsundervisning till efterskoltiden.  
Under en på examensarbetet förberedande kurs gjordes därför en liten pilotstudie om hur en 
lätt tillgänglig grupp modersmålselever, deras föräldrar, deras klasslärare och 
modersmålslärarkollegor från kommunen trivdes med det befintliga systemet. 
 
Resultatet visade utvidgade synvinklar på modersmålsundervisning, dess betydelse för de 
olika aktörerna, dess värdering och en begreppsförskjutning under senaste decennierna som 
inte var förväntad.  
Under arbetets gång hittades i respektive litteraturen och i svaren på enkäterna med 
modersmålskollegorna viktiga sociologiska och socialpedagogiska aspekter: t.ex. vad 
skillnaden - inom eller utanför ordinarie undervisning - berättar om hur 
modersmålsundervisning värdesättas.  
 
I litteraturen togs upp att förskjutningen av ämnet till efterskoltiden på 90-talet innebar en 
försämrad status bland skolämnen, att det signalerar för eleverna, föräldrarna och lärarna att 
modersmålsundervisning inte är prioriterat (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Också att det är 
ett frivilligt ämne spelar en roll. Ett frivilligt ämne har andra förutsättningar genom 
föräldrarnas önskningar, elevers motivation och prioriteringar, olika baskunskaper, skillnader 
huruvida språket används i hemmet, övriga lärarnas reaktioner, osv. 

Sedan slutet på 70-talet har modersmålsundervisningen i Sverige varit en rättighet för elever 
med utländsk bakgrund och haft ett relativt starkt stöd från statligt håll (Hyltenstam, 
Axelsson, & Lindberg, 2012). Den dagliga praktiken ute på skolorna marginaliserar ämnet 
dock i många fall (Axelsson, 2013; Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008; Hyltenstam, 
Axelsson, & Lindberg, 2012).  

Jag själv drabbas tillsammans med mina elever av den beklagligt låga statusen. Elevens 
sociala status i klassgemenskapen förändras när den ska lämna den reguljära undervisningen 
för något främmande ämne. Eleverna kan inte skylta med modersmålsundervisningen. 
Strategier för hur det hanteras växlar: elever som gömmer sig när läraren kommer, vill inte 
prata modersmålet i korridoren, och vid planering upplevs alla andra ämnen viktigare. 
Blir modersmål och deras kulturella bakgrund bemötta som en resurs - enligt målsättningen 
inom det svenska skolväsendet - i ett mångkulturellt Sverige?  
 
Aktuella samhällsfrågor kring inkludering av nyanlända har aktualiserat diskussionen om hur 
man bäst organiserar utbildningen för elever med utländsk bakgrund. Det ger 
modersmålsundervisningen en ny roll. Ska det letas efter språkmångfaldens möjliga bidrag i 
utvecklingen av det multikulturella samhället? Om man nu vill ha ett sådant. 



	

5	
	

 
Ämnet för den här undersökningen, modersmålsundervisning, kan med sin organisation och 
placering inom skolämnena vara delaktig i den attitydförändring som behövs för ett väl 
fungerande framtidens samhälle (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 347; 
Skolverket, 2008; Skolinspektionen, 2012; Cummins, 2017a). Det innebär ett växande 
medvetande om rollen av modersmål som kulturbärare och resurs. 
 
I själva undersökningsdelen tas upp frågan om hur eleverna själv ser på 
modersmålslektionerna, samt på vilket sätt deras föräldrar och lärare värdesätter ämnet. 
Särskilt i samband med det organisatoriska upplägget, inom skoldagen, som valdes som 
fokus. Var i ligger värdet för dessa tre kategorier inblandade aktörer? 
Stämmer deltagarnas åsikt överens med den värdering som staten och kommunen visar i hur 
ämnet blivit reglerat och organiserat? Vilka behov och önskningar finns under kollegor, 
föräldrar och främst elever för en förändring? Upplever de att det ligger en värdesättning i den 
aspekten och att en förändring i organisationen skulle uttrycka en förändring i värdering?  
 
Den bildliga betydelsen av begreppet värde är enligt den Illustrerade svenska ordboken 
betydelse, förtjänst, vikt (Molde, 1982). Att sätta värde på någon eller något är att uppskatta 
någon eller något, vilket också är betydelsen av värdera, sätta värde på något. Tidigare 
nämnda element av uppskattning av ämnet modersmål i samhället läggs som grund i 
begreppet värdering som det används här. 
   

Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med den här studien är att bidra till ökad kunskap om hur modersmålselever, deras 
föräldrar och deras klasslärare ser på modersmålsundervisningens betydelse och hur de 
upplever att omgivningen värderar ämnet, med särskilt fokus på placeringen av modersmål 
inom eller utanför skoldagen.  

 
De frågeställningar som jag konkret söker svar på blir därmed följande: 

- Vad ser modersmålselever, deras föräldrar och deras klasslärare för värde i 
modersmålslektionerna?   

- Hur upplever de tre inblandade aktörerna omgivningens reaktioner på modersmålslektionen? 

- Hur värderar de inblandade aktörerna det faktum att modersmålsundervisning ligger inom 
den ordinarie skoldagen?  

- Vad skulle en förskjutning till efterskoltiden betyda för värderingen av ämnet?    
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BAKGRUND	
	

BEGREPPSDEFINITION MODERSMÅL 
Modersmål visar sig inte vara ett oproblematiskt begrepp (Håkansson, 2003, ss. 17-22; 
Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 302; Wedin, 2017, s. 22).  

Det är intressant att det innan 60-talet med ämnet modersmål enbart avsågs undervisning i 
svenska, medan det senare tvärtom kommit att beteckna undervisning för elever som talar 
ursprungligen ett annat språk än svenska (Lainio, 2012, s. 70; Håkansson, 2003, s. 21).   
Undervisningen för elever med annan språklig bakgrund kom igång då och kallades för 
hemspråk, som ämnet också hette fram till år 1997. Beteckningen byttes detta år till 
modersmål, för att visa att elevernas språk inte endast var avsedda att talas i hemmet 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 10; Håkansson, 2003, s. 76; Eklund, 2003, ss. 246, 251). 
Det fanns diskussioner kring det, många använder fortfarande namnet hemspråk. 
 
Den enspråkiga normen som denna skolhistoriska bakgrund avslöjar kan upplevas som 
problematiskt idag. Sverige har endast ett officiellt språk, men i många länder i världen ser det 
annorlunda ut och de svenska begreppen passar inte alltid ihop med den komplexa 
verkligheten för alla flerspråkiga individer som utgör en växande andel av det svenska 
samhället (Lahdenperä, 2003; Wedin, 2017). Modersmål verkar därför av vissa författare 
betraktas som ett omodernt och för enkelspårigt begrepp (Håkansson, 2003, s. 17; Wedin, 
2017).  

I de svenska myndighetstexterna finns ingen tydlig definition (Lainio, 2012), men modersmål 
betraktas i dessa sammanhang ofta som det språk man talar i hemmet. Skolförordningen 
tillåter bara undervisning på ett modersmål, med vissa undantag (Sveriges Riksdag, 2011). 
Men när man har flera språk, hur ska man då avgöra vilket språk som är modersmålet  
(Lainio, 2012, s. 72)? Och vad med alla andra språk man behärskar? För det språk som man 
lärt sig först är kanske inte det som man talar bäst eller använder mest, eller så är det flera 
språk samtidigt man lärt sig tala från födelsen. 

Under åren har man också börjat använda sig av alternativa begrepp som förstaspråk (L1) och 
andraspråk (L2), infört ämnet svenska som andraspråk och därmed talat om tvåspråkiga elever 
och så kallad tvåspråkighetsforskning. Men det är ju i många fall en förenkling av den 
verkliga språkliga rikedomen. I nyare forskning föredras ofta beteckningen flerspråkiga elever 
och flerspråkighet (Ladberg, 2003, s. 200).  

Men begreppet modersmål består i den svenska läroplanen liksom i samhället och i 
forskningen. Inget annat begrepp har lyckats ersätta det fullt ut (Lainio, 2012, s. 92).    

Modersmål som skolämne har en dubbel roll. Å ena sidan finns det inom grundskolan och 
gymnasiet modersmålsundervisning, d.v.s. språkundervisning i det aktuella språket. Å andra 
sidan finns det studiehandledning på modersmålet, för att stötta elever med utländsk bakgrund 
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vid inlärningen av de övriga ämnena. På förskolenivå heter den erbjudna insatsen 
modersmålsstöd istället.  

MODERSMÅLSÄMNETS ORGANISATION  
För att få en bild av hur modersmålsundervisning i Sverige är organiserad påbörjas 
beskrivningen på den centrala nivån, vid den statliga styrningen och går sedan över till den 
kommunala nivån, med en beskrivning av verksamheten i den undersökta kommunen, ner till 
upplevelsen på skolorna och individnivån. På varje nivå återges inte bara själva gällande 
bestämmelser utan också hur det faktiska läget utvärderats av forskare. I anslutning tas upp 
funderingar och uppfattningar i genomsökt litteratur kring placeringen av ämnet på skoldagen.    

Ämnet	modersmål	i	svenska	styrdokument	och	myndighetstexter                                                     
Med hemspråksreformen år 1977 infördes i Sverige rättigheten till hemspråksundervisning. 
Kommunerna var då skyldiga att anordna lektioner för alla elever med ett annat språk som var 
ett levande inslag i hemmet i en omfattning som motsvarade det bedömda behovet 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 46).  

Denna reform stod för en förändring i invandringspolitiken där tidigare assimilationsideologi 
ersattes med en pluralistisk integrationsideologi, som var rådande under 70-talet (Spetz, 2012; 
Eklund, 2003). Målet för hemspråksreformen var aktiv tvåspråkighet och att alla barn från 
invandrare skulle få stöd att behålla och utveckla sitt språk och sin identitet (Eklund, 2003, s. 
191; Hyltenstam, 2007). Hemspråk skulle därför likställas med andra ämnen och ingå som en 
integrerad del av elevens skoldag, då det fick ersätta ett annat ämne av samma omfattning 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996). Det kunde även läggas upp i form av hemspråksklasser eller 
blandade klasser.  

Från Lgr 80 fick hemspråk sin egen kursplan i läroplanen. Å ena sidan tillstås det att 80-talet 
var en högtid för ämnet. Som mest deltog 67 % av alla berättigade elever på grundskolan och 
51 % av alla berättigade gymnasieelever (Hyltenstam & Tuomela, 1996, ss. 53, 56).  Men å 
andra sidan bedöms det att ämnet allt från början fått kämpa för sin legitimitet och har dragits 
med låg status (Ganuza & Hedman, 2014, ss. 125-126; Hyltenstam, 2007). Praktiken följde 
inte med intentionerna, låter det hos många (Spetz, 2012; Lainio, 2012, ss. 68-69; Eklund, 
2003, s. 240; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 7). Orsaken letas huvudsakligen i 
ideologiska spänningar i samhället, att det inte var så självklart med det plötsliga omslaget till 
mångkulturalitet och integrering (Spetz, 2012, s. 15; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 
2012, ss. 7-8). Reformen var dessutom inte genomtänkt in i sina konkreta och praktiska 
konsekvenser (Hyltenstam & Tuomela, 1996).  

Då 90-talet trädde in med decentralisering av skolväsendet och dessutom stora besparingskrav 
gick det i de flesta kommunerna utöver den kritiserade hemspråksundervisningen (Hyltenstam 
& Tuomela, 1996, s. 20; Eklund, 2003, ss. 162-164). Retoriken svängde tillbaka till 
assimileringstendenser, men inte offentligt utan i mer subtil form, bedömer bl.a. etnologen 
Spetz i sin studie av styrdokumenten (Spetz, 2012; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, 
s. 122; Lainio, 2012, s. 82; Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 12).  
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Undervisning i modersmål underordnades vikten av att lära sig svenska för att komma in i 
samhället och tillgängligheten till modersmålsundervisningen inskränktes på flera sätt 
(Eklund, 2003, ss. 163, 240).  

Redan i 1985 hade villkoren blivit lite snävare, med kravet att en eller båda vårdnadshavare 
skulle ha språket som förstaspråk och att det skulle användas som dagligt umgängesspråk i 
hemmet (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 46).  

År 1991 fastslogs att kommunerna inte längre var skyldiga att anordna 
modersmålsundervisning om det fanns färre än fem elever inom kommunen eller om det 
saknades lämplig lärare. Om man då vet att modersmålslärarutbildningen avskaffats år 1988 
är det inte svårt att förstå att det på flera håll rådde brist på modersmålslärare och att deras 
yrkeskunskaper ständigt ifrågasattes (Ganuza & Hedman, 2014, ss. 125-126). Ett 
tillkommande krav blev även att eleven skulle ha grundläggande kunskaper för att vara 
berättigad till hemspråksundervisning. Lektionerna fick från 1994 ges inom ramen för 
språkvalet, elevens val, skolans val eller utanför timplanebunden tid. Det sista alternativet 
rekommenderades från offentligt håll (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Dessutom blev 
undervisningen i hemspråk tidsmässigt begränsad till sammanlagt högst sju år om inte 
särskilda skäl föreligger. Allt detta ledde till att andelen till modersmål berättigade elever som 
deltog i modersmålsundervisning under 90-talet sjönk till omkring 50 % för grundskolan och 
för gymnasiet till 36 % (Hyltenstam & Tuomela, 1996, ss. 53, 56).  

Enligt nyare statistik har andelen deltagare fram till skolår 2014-2015 legat kring 50-55% för 
grundskolan, med en ökning till 56 % för 2015 och 56,9 % för 2017 (Skolverket, 2015; 
Skolverket, 2017).  

De ovan uppräknade villkoren för modersmålsundervisning formar den lagliga inramningen i 
skollagen och skolförordningen som gäller till dagens datum (Sveriges Riksdag, 2010; 
Sveriges Riksdag, 2011). De i Sverige erkända minoritetsspråken har dock blivit undantagna 
från dessa krav. 

 

Kring år 2000 drogs i larmklockan angående de dåliga skolresultaten för elever med utländsk 
bakgrund. Den marginaliserade situationen för dessa elever och deras undervisning påtalades 
från flera håll (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012).  

Skolverket startade upp en utredning och kom år 2002 med rapporten Flera språk - fler 
möjligheter, som bl.a. föreslog åtgärder för att stärka och integrera 
modersmålsundervisningen och för att höja ämnets status, eftersom undervisningen i 
modersmål enligt forskningen visat sig viktig för den så kallade invandrarelevens 
skolframgång (Ekström & Lindén, 2010, s. 2; Källström & Lindberg, 2011, s. 152; Ekström & 
Lindén, 2010).  

Skolverket utförde även en egen studie som visade möjliga positiva resultat år 2008, men 
konstaterade samtidigt att modersmålsundervisningen fortfarande verkade i skolvärldens 
marginal (Skolverket, 2008, ss. 8, 12).  
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Skolinspektionen kom fram till samma konklusion år 2010 och 2012, i sina 
kvalitetsgranskningar, varav en hade den talande rubriken ”I marginalen – osv.”.  År 2015 
gjordes samma fastställande (Skolverket, 2015).    

Även i språklagen från 2009 gavs stöd till att den som har ett annat modersmål ges möjlighet 
att utveckla och använda sitt modersmål (Sveriges Riksdag, 2009).  

Under de senaste åren har statliga insatser och skolmyndighetens skrivelser riktats till att 
organisera och förbättra nyanländas skolsituation (Skolverket, 2012; Skolverket, 2015). 

 

Visst är alla överens om att det i Sverige finns ett relativt starkt stöd för 
modersmålsundervisning jämfört med de flesta andra länderna (Hyltenstam, Axelsson, & 
Lindberg, 2012, s. 59; Axelsson, 2013; Spetz, 2012; Lainio, 2012; Axelsson & Bunar, 2006; 
Cummins, 2017a). Särskilt reformen från 1977 var internationellt uppseendeväckande, men i 
praktiken bedöms den egentligen ha varit en bluff (Spetz, 2012; Norberg Brorsson & Lainio, 
2015, s. 47).  

Realiteten ute på skolorna stämde dåligt överens med den ideologiska diskursen som gjorde 
att Sverige framstod som en modern och progressiv nation (Hyltenstam & Tuomela, 1996; 
Spetz, 2012). Mycket kritik från forskarhåll har riktats till den diskrepansen mellan 
intentionerna och praktiken (Eklund, 2003; Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008, s. 153; 
Lainio, 2012; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, ss. 7, 65; Cummins, 2017a, ss. 135, 
150).  

Det menas på att modersmålsundervisningen trots det lagliga stödet och stödet i 
forskningsvärlden urholkades genom motsägelsefulla bestämmelser, så att målsättningarna för 
en mångkulturell och likvärdig skola i praktik inte går att nå (Lainio, 2012, s. 92; Norberg 
Brorsson & Lainio, 2015, s. 32). Det bedöms att det behövs åtgärder för att höja ämnets status 
och för att förändra attityder i samhället, att kunskaper måste spridas och att ändringar i 
organiseringen av undervisningen för elever med annat modersmål än svenska måste 
möjliggöra samarbete och integrerade språkutvecklande arbetssätt (Axelsson, 2013; 
Lahdenperä, 2003; Skolverket, 2015; Skolinspektionen, 2012, s. 31).  

Det ligger en motsats i att å ena sidan modersmål i läroplaner proklameras vara ”en 
förutsättning för en allsidig harmonisk utveckling”, och att det å andra sidan är ett frivilligt 
ämne samt att kommunen inte är tvungen att erbjuda undervisningen om elevantalet är för låg, 
menar Eklund (Eklund, 2003, s. 207). Det är ju bara hälften av alla elever som är berättigade 
till modersmål som får sitt behov tillgodosatta (Ganuza & Hedman, 2014, s. 126)!   

 

Ämnet	modersmål	i	den	kommunala	organisationen                                           
Kommunerna har en del frihet i hur de tolkar de dubbla budskap som kommer från den 
statliga nivån.  
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Några bestämmelser kring ämnet modersmål bedöms vara otydligt formulerade (Skolverket, 
2008, s. 14), vaga och öppna för att många kommuner utifrån ekonomiska skäl kan göra det 
minimala (Axelsson, 2004; Spetz, 2012, s. 15). Sedan 90-talet bestämmer kommunerna själv 
hur mycket av de statliga medlen som spenderas på denna verksamhet. Därför är det mycket 
stora skillnader i hur organisationen ser ut från kommun till kommun och därmed också i 
deltagande (Spetz, 2012, s. 20). Enligt statistik från Skolverket deltar i en fjärdedel av 
kommunerna drygt 60  % av eleverna i undervisningen medan det i en fjärdedel är färre än 34 
% (Skolverket, 2017). År 2012 rapporterades det på lärarförbundets webbsida att i ett 50-tal 
kommuner överhuvudtaget ingen elev deltog i modersmålsundervisning (Helte, 2012). Men 
läsåret 2016-2017 har det varit minst 1,70 % i varje kommun (Skolverket, 2017).  

Ansvaret för modersmålsverksamhetens organisation ligger oftast på kommunnivå eftersom 
modersmålseleverna är utspridda över olika skolor, men detta bidrar till att det inte ses som en 
intern angelägenhet för skolorna. Modersmålsundervisning är lågt prioriterat och de har för 
det mesta ingen insyn i hur det fungerar (Skolverket, 2008, ss. 18-19, 36, 42; 
Skolinspektionen, 2012, ss. 7-8).  

Riktlinjer om placering av modersmålslektionen i förhållande till timplanen kommer oftast 
från kommunen (a.a., s. 36). Samma gäller för undervisningens omfattning, som är begränsad 
till 40 eller 60 min per vecka i ungefär hälften av skolorna i Skolverkets undersökning för de 
högre årskurserna och i 65 % för de lägre årskurserna (Skolverket, 2008, ss. 40-41). 
Hemspråksreformen på 70-talet stipulerade att omfattningen skulle bestämmas av elevens 
behov, men nu verkar det ha blivit en fast standard.  

Också ute på skolorna och mellan lärare varierar inställningen gentemot modersmål, det görs 
olika, bemöts olika (Skolverket, 2008, ss. 12, 23; Runfors, 2003, s. 101). Kunskaper är olika 
stora. Skolor med många flerspråkiga elever tenderar att ha en högre medvetenhet, mer 
erfarenhet och en mer utvecklad verksamhet (Skolverket, 2008, s. 25).  Även på denna nivå 
kan man konstatera att likvärdigheten hotas när förutsättningarna är så olika (a.a., s.27). 

 

Ämnet	modersmål	i	den	undersökta	kommunens	regi	                                                                    
I den undersökta kommunen styrs modersmålsverksamheten också centralt för hela 
kommunen.  

Undervisningen är i regel upplagd så att ambulerande modersmålslärare åker runt till 
elevernas skolor och har undervisning under skoldagens lopp. För små språkgrupper handlar 
det om högst några elever åt gången, för andra språk kan det vara större grupper, ibland 
mycket heterogena vad gäller ålder och kunskapsnivå. Det finns centralt belägna skolor som 
har fått många nyanlända elever och där det nuförtiden faktiskt samlas stora elevgrupper 
direkt efter den ordinarie undervisningen tagit slut. Här används delvist skoldagens timmar till 
studiehandledningstid. Det upplevdes svårt att få insikt i hur det nya upplägget fungerar för 
eleverna och lärarna. 
Dessutom finns individuella undantag, där det passar bättre för eleven med en tid för 
modersmålslektionen före eller efter skoldagen. 
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I samspråk med klassläraren, föräldrarna och eleven måste bestämmas när lektionen bäst 
passar in i elevens ordinarie schema och behov. Håltimmar, lektionspass för läsning, elevens 
val eller liknande föredras, men det är inte alltid det går att ordna så och eleverna är inte alltid 
motiverade till flexibilitet och förändring i ämnesläggningen. Då kan man komma överens om 
ett ämne som eleven kan missa, men överhuvudtaget är det ofta svårt att få ihop schemat så att 
alla är nöjda. Det skapar ibland irritationer mellan lärarkollegorna. Undervisningens 
omfattning är begränsad till 40 minuter per vecka för elever upptill årskurs sex och en timme 
för de äldre eleverna. Samarbete med den övriga undervisningen är sällsynt.  

För att inte krocka för mycket med annan undervisning har modersmålslektionerna för den 
undersökta gruppen från höstterminen 2016 varit specifikt upplagda så att dag och tid har 
varierat enligt ett tre veckors schema. D.v.s. att eleven bara var tredje vecka går miste om den 
ordinarie undervisningen i ett ämne, eftersom modersmålslektionen ena veckan är på en 
onsdag, andra på en måndag och tredje på en torsdag. Det har varit en individuell lösning på 
ett problem uttryckt av elever, lärare och föräldrar, men är en undantagspraktik i kommunen.   

 

Modersmålsundervisningens	placering	på	dagen		
Som ovan beskrivet är beslutet om placeringen på dagen oftast ett beslut som tas centralt för 
hela kommunen.  

Sedan 90-talet har de flesta kommunerna förflyttat modersmålsundervisningen till 
efterskoltiden, utanför timplanbunden tid (Hyltenstam, 2007; Hyltenstam & Tuomela, 1996). 
Skolverkets enkätstudie från 2008 visade att det gick från 58,8%  för förskolan i stigande linje 
till 78,6% på högstadiet (Skolverket, 2008, s. 41). Skolverkets statistik från 2017 anger att 75 
% av kommunerna har nästan all modersmålsundervisning (97 %) utanför den garanterade 
undervisningstiden (Skolverket, 2017). 

Skälen som på 90-talet uppgavs för att det var att föredra att förlägga modersmålslektioner till 
efterskoltiden var för att eleverna inte skulle gå miste om nödvändig annan undervisning och 
för att det ansågs mer ekonomiskt att kunna samla en stor elevgrupp (Hyltenstam & Tuomela, 
1996; Spetz, 2012, s. 16). Studier som sedan dess undersökt elevers och föräldrars 
erfarenheter och åsikter har visat att den ändrade placeringen har haft en dålig inverkan på 
deltagandet (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Chaaban, 2015; Eklund, 2003).  

Många elever väljer bort modersmålsundervisning p.g.a. att den hålls efter skolan (Skolverket, 
2008, ss. 19, 39-40), även om det också finns enstaka elever som föredrar det. Att inte måste 
lämna klassen och missa ordinarie undervisning nämns som fördel, men listan på 
nackdelsidan är lång: eleverna är trötta och hungriga (a.a., s. 19), de upplevs mindre 
motiverade, de har fritidsaktiviteter och vill träffa kompisar efter skolan (Löthagen, 
Lundenmark, & Modigh, 2008, ss. 157-158; Skolverket, 2008, s. 39). Även det försvårade 
samarbetet mellan modersmålslärarna och de övriga lärarna beklagas (Löthagen, 
Lundenmark, & Modigh, 2008, s. 158; Skolverket, 2008, s. 42; Eklund, 2003, s. 332).  
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I intervjustudien som Eklund utförde med högstadieelever av blandat ursprung var det 46 % 
som tyckte att modersmålsundervisning skulle ligga utanför skoltiden, därför att det inte ska 
få ta tid från andra ämnen. Det är ju ett frivilligt ämne, och då ska man ju ha det på fritiden, 
resonerade flera (Eklund, 2003, ss. 322-323). Men 37 % av eleverna tyckte att det borde ingå i 
skoldagen, så att fler skulle välja att delta. På denna sida påpekades orättvisan i att elever som 
har modersmålsundervisning måste stanna längre på skolan än andra.  

Det symboliska värde som anses ligga i modersmålets tidsmässiga placering uttrycks av 
många källor. Placeringen utanför timplanebunden tid signalerar att modersmål inte är en del 
av skolans verksamhet, att det blir osynliggjort och inte är av betydelse (Hyltenstam, 2007; 
Axelsson & Bunar, 2006; Ganuza & Hedman, 2014; Spetz, 2012; Lainio, 2012; Skolverket, 
2015, s. 30; Eklund, 2003).  

Men en endast organisationsmässig integrering i skoldagen betyder för den skull inte att 
ämnet är en integrerad del av verksamheten, konstaterar Eklund utifrån den segregerade 
positionen modersmål hade på den av henne undersökta skolan (Eklund, 2003, s. 332). 
Forskare är överens om att modersmålsundervisningen och modersmålslärare måste integreras 
i skolans verksamhet för att den mångkulturella skolan ska ha en chans att lyckas erbjuda en 
likvärdig utbildning för alla elever (Axelsson, 2004, s. 531; Skolverket, 2012, ss. 29, 34; 
Lahdenperä, 2003, s. 32; Axelsson & Bunar, 2006, s. 18).   

I Skolverkets Planering för kvalitetsförbättringar i undervisningen för nyanlända och elever 
med annat modersmål nämns placeringen som ett problem (Skolverket, 2015). En rapport från 
Sveriges kommuner och landsting räknar upp för och nackdelar och kallar det ett dilemma 
som inte har någon bra lösning (Sveriges kommuner och landsting, 2010, s. 30).  

Var ska man klämma in modersmålsundervisningen?  

 

VÄRDESÄTTNING AV MODERSMÅLSUNDERVISNING  
Varför måste vi överhuvudtaget klämma in modersmålsundervisningen i den svenska skolan? 
Hur ser olika forskare på nyttan och värdet av detta omdiskuterade skolämne?   

I dagsläget ifrågasätts modersmålsämnets värde inte längre i forskarkretsar, det finns flera 
utförliga forskningsöversikt att hänvisa till (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012; 
Axelsson, 2013; Axelsson, 2004; Cummins, 2017a).  

De författare med utlåtanden angående modersmålsundervisning som ett hinder för 
anpassning av elever med utländsk bakgrund avfärdas i den litteraturen. De yttrandena anses 
vara ideologiska tolkningar, ovetenskapliga ställningstaganden, till och med motsägande 
aktuella pedagogiska och sociologiska forskningsresultat med hänsyn till dagens målsättning: 
inkludering (Cummins, 2017a, s. 124 osv.).T.ex. sociologen Essers påstående i hans tolkning 
av Pisa-resultaten.  

Det finns stort stöd och enighet bland forskare kring att modersmålsundervisning är en 
oumbärlig bit i flerspråkiga elevers skolgång, både för deras skolresultat och deras hela 
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utveckling. Modersmålslektionerna anses vara viktiga för de flerspråkiga elevernas språkliga, 
kognitiva, såsom sociala och därmed individuella utveckling (Axelsson, 2013; Löthagen, 
Lundenmark, & Modigh, 2008; Eklund, 2003; Hyltenstam, 2007).  

Den språkliga aspekten; möjligheten att använda sig av och vidareutveckla alla sina språkliga 
resurser, vikten av goda språkkunskaper i framtidens samhälle betonas i detta samband.  

Den kognitiva aspekten; för att få största chans att lyckas i skolan behöver eleven kunna 
använda och utveckla sitt starkaste språk så att det optimalt kan användas vid all annan 
inlärning, för andra språk och andra ämnen. Både undervisning i modersmål och i svenska 
som andraspråk anses lika väsentligt att börja med så tidigt som möjligt, språken stör inte 
varandra.  

Och till sist den personliga planen; att flerspråkiga elever hittar en trygghet i sin flerspråkiga 
identitet, vikten av kontakten med en sociokulturell bakgrund men också vilken identitet som 
de utvecklar här i Sverige.  

Enligt Eklunds analys har det i nyare läroplaner och myndighetstexter varit mer betoning på 
den kunskapsmässiga betydelsen av modersmålsundervisning för att utveckla språkkunskaper, 
medan det på 80-talet fanns starkare uttryck för att hålla kontakt med släkten och med en 
kulturell bakgrund (Eklund, 2003, s. 206; Spetz, 2012, ss. 6, 25-27). Skolan och de senare 
läroplanerna har överhuvudtaget blivit mer kunskapsinriktade sedan 90-talet (Spetz, 2012). 
Forskning kring de flerspråkiga eleverna har haft som syfte att hitta sätt för förbättring av 
deras skolresultat. 

Eklund kritiserar att en betoning på modersmålsundervisning som en privat angelägenhet - för 
att eleverna ska kunna behålla sitt språk och sin kultur, prata med sina släktingar i utlandet 
osv. - signalerar att modersmålet endast har privat nytta och värde för eleven och dess familj, 
att det inte har något värde för alla i samhället, som språkkunskaper man kan ha nytta av 
(Eklund, 2003; Gruber, 2002, s. 17).  

Språkrådets enkät bland familjer med utländskt ursprung visar dock att familjerna själva ser 
de viktigaste anledningarna för att delta i modersmålsundervisning i den privata sfären: 
kontakt med släkt och stärkning av den dubbla kulturella identiteten, sedan kommer nyttan för 
arbetsliv och studier och som sist som ett verktyg för att lära sig svenska och andra ämnen 
(Spetz, 2012, s. 43). Spetz konkluderar i Språkrådets presentation att det visar att eleverna och 
föräldrarna inte kommit i kontakt med forskning kring de kognitiva och språkmässiga 
fördelarna med modersmålsundervisning (Spetz, 2012, s. 57).  

Att kunskaperna angående den teoretiska betydelsen av modersmålsundervisning inte fullt ut 
har spridits till allmänheten är fakta (Lainio, 2012; Ladberg, 2003). Många elever, föräldrar 
och lärare tror fortfarande att modersmålsundervisning är ett hinder för en snabb inlärning av 
svenska (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008, ss. 153-154; Ladberg, 2003, s. 197; 
Cummins, 2017a, ss. 189, 292).  

Om det diskuteras hur undervisningen för flerspråkiga elever bäst ska läggas upp med 
lämpliga arbetsmetoder, vilket forskare nu inriktar sig på, ska kunskaperna först förankras på 
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alla nivåer (Skolinspektionen, 2010, s. 11; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 352; 
Cummins, 2017a, s. 133). Och tyvärr har det inte skedd inom praktiken ute på skolorna 
(Lainio, 2012, s. 91; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, ss. 67, 352; Cummins, 2017a, 
s. 136). Den officiella målsättningen är att ta vara på och hjälpa utveckla alla elevernas 
kompetenser, att främja flerspråkighet (Parszyk, 2001; Runfors, 2003, ss. 99-101). Men även 
här kritiserar forskare diskrepansen mellan värderingen som uttrycks i teori och hur det har 
blivit i praktiken (Lainio, 2012, s. 91; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012; Eklund, 
2003, s. 334; Runfors, 2003; Cummins, 2017a).  

I verkligheten finns det en ambivalent inställning till flerspråkighet som yttrar sig i den 
marginaliserade position som elevernas modersmål fått tilldelat på skolorna (Norberg 
Brorsson & Lainio, 2015, s. 25; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012). Det upplevs ofta 
ett genuint intresse, många inser betydelsen av modersmål, men det ses ofta som någon 
annans ansvar p.g.a. en brist på kunskap och kompetens (Skolinspektionen, 2010, s. 7; Lainio, 
2012, ss. 68-69; Cummins, 2017a, s. 287). I den roll och omfattning som modersmål nu är 
med på skolans arena kan det upplevas som en symbolisk gest (Skolinspektionen, 2012, s. 18; 
Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 95; Spetz, 2012, ss. 7, 57).  

Det finns ingen reell möjlighet till aktiv två-(fler!)språkighet med endast en kort lektionspass i 
veckan som för det mesta är schemalagd utanför skoltiden (Lainio, 2012, s. 91; Hyltenstam, 
2007; Skolinspektionen, 2012, s. 18). Vilken signal ger det till eleverna om hur mycket deras 
kompetenser och erfarenheter värderas? Svar: det säger att deras modersmål inte är något som 
hör hemma på skolan och i stället för att få känna att de har särskilda resurser blir de ofta 
bemötta som problemfall, som brister i det svenska språket och i kunskaper om hur allt 
fungerar i Sverige (Torpsten, 2017; Haglund, 2011, s. 368; Eklund, 2003, s. 191; Parszyk, 
2001). 

Den sociala aspekten eller maktaspekten har flera forskare tagit upp som en central faktor i 
flerspråkiga elevers skolframgång och utveckling (Haglund, 2011, s. 382; Axelsson, 2013, s. 
548; Hyltenstam, 2007, ss. 49, 56). Maktrelationerna i samhället och på skolorna påverkar 
elever samt lärare och deras bemötande (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, ss. 183-
184; Haglund, 2011, ss. 363-364, 368-369; Wedin, 2017). Användning av språk är ett starkt 
uttryck för makt, skriver Haglund (Haglund, 2011). Att man bara får använda 
majoritetsspråket i klassrummet t.ex. anses förstärka ett befintligt maktförhållande (Axelsson, 
2013, s. 571; Cummins, 2017a, s. 175). I Sverige råder fortfarande en ganska stark enspråkig 
och homogen norm (Lainio, 2012, s. 82; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, ss. 69-70; 
Eklund, 2003; Parszyk, 2001; Torpsten & Svensson, 2017, ss. 64, 83).  

Men om skolan ska se till att eleverna får ökad förmåga att leva med kulturell mångfald, då 
får inte majoritetskulturen presentera normen och minoriteter vara undantag som ska anpassa 
sig, menar etnologen Runfors (Runfors, 2003, ss. 286-287). Så här uttryckte sig Torpsten & 
Svensson i ”Språklig mångfald i klassrummet” (Torpsten & Svensson, 2017, s. 64): 

”En förutsättning för att flerspråkiga elever ska nå framgång i skolan är att attityder till 
flerspråkighet som en brist eller avvikelse förändras, att man går ifrån den rådande 
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idealiseringen av enspråkighet och homogen svenskhet inom skolan till förmån för 
mångfaldstänkande.” 

NÅGRA SYNPUNKTER FÖR EN MÖJLIG FRAMTIDA SPRÅKUNDERVISNING 
För att uppnå målet med en mångkulturell skola som kan erbjuda likvärdig utbildning för alla 
krävs förutom en attitydförändring enligt forskare också att det tänks om i organiseringen och 
upplägget av all språkutbildning (Norberg Brorsson & Lainio, 2015; Wedin, 2017; Axelsson, 
2013, s. 548; Cummins, 2017a).  

Alla språk ska ha samma status och värde i undervisningen (Gruber, 2002; Eklund, 2003).  

”Med en uppdaterad och globaliserad språksyn skulle den svenska uppdelningen av språk, i 
modersmål, moderna och främmande språk kunna tonas ned till förmån för en allmän 
valfrihet till att utveckla språk.” (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 302) 

Sammanfattningsvis några forskningsresultat i stora drag: 

Flera forskare har påtalat vikten av en helhetssyn på undervisningen av flerspråkiga elever 
(Axelsson, 2013; Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008). Det behövs samarbete på alla 
nivåer och hela skolan ska vara delaktig i ansvaret för de flerspråkiga elevers utveckling, 
deras modersmål ska vara en angelägenhet som berör alla på skolan (a.a.). Interkulturella 
arbetssätt, där alla elever är inblandade och där allas kulturella bakgrund synliggörs, 
rekommenderas (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008; Lahdenperä, 2003; Hyltenstam, 
Axelsson, & Lindberg, 2012, s. 306; Eklund, 2003). Modersmålslärare ska vara integrerade i 
verksamheten och modersmålet ska kunna vara synlig och användbar i alla ämnen (Axelsson, 
2013, s. 191; Lahdenperä, 2003; Skolinspektionen, 2010; Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 
2012, s. 306).  

Translanguaging, översatt till transspråkande, står för att komma bort från den enspråkiga 
normen och öppna gränserna mellan språken, i stället för att segregera dem i särskilda 
undervisningsämnen (Ganuza & Hedman, 2017, s. 2; Wedin, 2017, ss. 25-26; Torpsten & 
Svensson, 2017; Cummins, 2017a, s. 203). Det betyder konkret att man tillåter eleverna att på 
ett naturligt sätt använda sig av alla sina språkliga resurser i sitt lärande så att det bäst stödjer 
deras utveckling. 

Dessutom talas det mycket om att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, ett arbetssätt som 
ska integreras i alla ämnen, inte bara i språkämnena (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 
2012, ss. 306, 348; Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008; Wedin, 2017; Cummins, 
2017b). Eleverna kan t.ex. skriva tvåspråkiga texter eller göra en del av sina uppgifter på 
modersmålet. Flera handledande böcker har kommit ut och används som arbetsmaterial på 
svenska skolor (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008).  

En språkutvecklande undervisning bedöms som nödvändig för flerspråkiga elever men den 
anses också gynnsam för svenska elever, som breddar sitt perspektiv och får förståelse för att 
det går att förvärva kunskap på andra språk än svenska (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 
2008, ss. 24,191; Axelsson, 2013, s. 572; Nellsjö & Ormberger, 2009, ss. 27-28).  
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Skolmyndigheterna är också med på detta spår som visats av forskningen (Skolverket, 2012, 
ss. 9-10; Skolverket, 2008, ss. 23, 54-58; Skolinspektionen, 2010, s. 7; Skolverket, 2015), 
men konkreta organisatoriska förändringar från det hållet har det inte blivit än. Det har 
påtalats att det saknas kompetens att jobba språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga 
elever och utgetts ett stödmaterial (Skolverket, 2008, s. 23; Skolinspektionen, 2010; 
Skolverket, 2012).  

Skolor som i eget initiativ upprättat en språkpolicy som bl.a. Cummins rekommenderar och 
som har utvecklat sina modersmålsverksamheter i denna riktning föregår med bra exempel 
(Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008, s. 190; Cummins, 2017b; Cummins, 2017a, s. 
250).  
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METOD	

VAL AV METOD 
Intervju valdes som metod för att få ökad kunskap om vilket värde modersmålselever, deras 
föräldrar och deras klasslärare ser i modersmålsundervisningen, eftersom det anses vara en 
bra metod för att få en djupare förståelse för undersökspersoners åsikter och värderingar 
(Nilsson, 2014, s. 149). För att efterfråga något så svåråtkomligt som värderingar övervägdes 
att det kunde vara en fördel med att kunna ställa följdfrågor när intervjufrågan inte uppfattas 
av alla som tänkt och för att kunna gräva lite djupare när det känns nödvändigt.  

Det sågs av vikt att intervjufrågorna var noggrant förberedda och genomtänkta, så därför 
verkade en så kallad halvstrukturerad intervju mest lämpad (Nilsson, 2014). Det innebär 
nämligen att man vid alla intervjuer utgår ifrån samma i förhand konstruerade intervjuguide så 
att alla som deltar i undersökningen får samma frågor. Fördelen med det blir enligt Nilsson att 
det underlättar en jämförelse av svaren, i funktion av en analys och kategorisering i teman 
(Nilsson, 2014, s. 150).   

 

URVALSPRINCIPER OCH STUDIENS DELTAGARE  
Urvalet av intervjupersonerna är inte slumpmässigt. Det kan anses som bekvämlighetsurval. 
Undersökaren själv ser det som ett kriteriebaserat urval  (Dalen, 2008). Studiens deltagare har 
valts utifrån ett antal kriterier.  

1. Elever, föräldrar, lärare med erfarenhet av modersmålsundervisning 
2. Ett medvetet val att fortsätta undersöka den bekanta verksamheten, utifrån förkunskaper om      
    hur den fungerar för de inblandade. Det finns fördelar med differentierade    
    förkunskaper av omständigheterna och personerna 
3. Tack vare mitt lilla pilotprojekt som togs upp i inledningen fanns förhandskunskap om 
     undersökningsgruppens olika bakgrunder, erfarenheter och inställningar till 
     modersmål, vilket bedöms kunna ge goda förutsättningar för att få fram ett brett spektrum  
     i resultatet 
 

Undersökaren har endast professionella och inga privata relationer i det använda kontaktnätet. 

Urvalet kom att bestå av 5 elever från samma språkgrupp, varav 2 är syskon, dessa elevers 
föräldrar, 4 stycken, och dessa elevers klasslärare, också 4 stycken. Det blev alltså totalt 13 
intervjuer.  

Språkgruppen är liten och från centraleuropeiskt ursprung, vilket har betydande konsekvenser 
för studien. Den undersökta gruppen har alltså inte påverkats av den aktuella 
migrationsrörelse, som har ansatt behovet av förändring i modersmålsverksamheterna över 
hela Sverige. Av förståeliga skäl hamnar nyanlända elever ofta i fokus för studier kring 
modersmålsundervisningens väl och ve, men i grund handlar det om samma frågeställning 
(Axelsson, 2013, s. 561).  Det kan vara betydelsefullt att också undersöka vilket värde 
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modersmålsundervisningen har för en sådan grupp, eftersom deras skolsituation och 
livssituation är en helt annan.  

Alla elever i urvalet har bott i Sverige länge, tre är även födda här, och alla kan svenska bättre 
än modersmålet de blir undervisat i. Svenska är också det huvudsakliga språket som talas i 
hemmet, förutom för en elev. Det är två tjejer och tre killar.   

Tre av eleverna går i sexan, två i nian, på fyra olika skolor. Det finns relativt få elever med 
utländsk bakgrund på dessa skolor. Två elever av fem är ensamma om att ha 
modersmålsundervisning i sin respektive klass, de övriga tre har eller har haft en klasskompis 
som också deltagit. Två elever är födda utomlands men har bott här respektive nio och tio år. 
De har båda två föräldrar med annat ursprung, men en lever i en sammanställd och alltså halv 
svensktalande familj. De tre andra eleverna är födda i Sverige och har endast en förälder med 
modersmålet. Eleverna kommer att hänvisas till som elev 1 till elev 5, eftersom jag tycker att 
varje namnval avslöjar en språklig identitet, om jag inte väljer svenska namn, men det känns 
fel. Samtidigt blir då också relationerna mellan intervjupersonerna enklare att följa med i, när 
jag kan länka ihop elev 1 med förälder 1 och lärare 1. 

Så här ser relationerna därmed ut: 

Elev 1, går i sexan, är född utomlands (+ förälder 1 och lärare 1) 

Elev 2, går i sexan, är född i Sverige (+ förälder 2 och lärare 2) 

Elev 3, går i sexan, är född i Sverige (+ förälder 3 och lärare 3) 

Elev 4, går i nian, född utomlands (+ förälder 4, och lärare 4) 

Elev 5, går i nian, född i Sverige (+ förälder 3) 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Alla föräldrar och alla lärare fick brev med en redogörelse för vad undersökningen gick ut på 
och med frågan om de ville delta (se bilaga 1). Alla svarade jakande och mottog 
intervjuguiden med frågorna till både sig själv och till barnen (se bilaga 2).   

Själva eleverna tillfrågades under lektionen och fick då också förklarat för sig vad 
undersökningen handlade om. Alla elevintervjuer genomfördes under lektionstid, men endast 
en elevs intervju blev inspelat efter eget önskemål. För de övriga eleverna bedömdes att det 
skulle kännas beklämmande och snarare vara hämmande för resultatet. Där gjordes noteringar 
istället.  

På grund av organisatoriska svårigheter blev bara en av intervjuerna med de vuxna utförd 
muntligen. Den intervjun spelades in.  De övriga svarspersonerna föredrog att svara skriftligt. 
Eventuella följdfrågor avhandlades likaså över mail. Inspelningarna skrevs ut för hand.    
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Alla individer som deltagit i denna studie har skyddats i överenstämmelse med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Alla fick information 
om vad undersökningen gick ut på, underrättades om vad resultaten skulle användas till, 
försäkrades om att deltagande var frivilligt, att all medverkan kunde avbrytas när som helst 
och att deras identitet inte skulle röjas. Barnens medverkan godkändes även av föräldrarna. 
De som spelades in fick en försäkran om att ljudfilen skulle raderas efter användningen för 
föreliggande examensarbete. Därmed anses att de fyra huvudsakliga forskningsetiska krav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyllda 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

ANALYSMETOD 
Som analysmetod valdes tematisk analys. Efter det att alla svar hade samlats in och skrivits ut 
påbörjades kodningsprocessen enligt anvisningar i metodbeskrivande litteratur (Hjerm, 
Lindgren, & Nilsson, 2014).  

För det första markerades alla uttalanden som var uttryck för en intervjupersons värdering av 
ämnet modersmål. I och med det märktes att några teman återkom i svaren på den centrala 
frågan: vilket värde har modersmålsundervisningen för dig/ditt barn/din elev/omgivningen? 
Alltså var i detta värde ligger. Därmed färgkodades grupper av uttryck som verkade kretsa 
kring samma tema och på det sättet uppstod så småningom fyra större tematiska grupperingar 
med några undergrupperingar. Med tanke på att kunna skapa en översiktlig representation av 
resultatet ordnades dessa fyra teman efter ett logiskt mönster, från den konkreta planen till den 
allmänna planen.  

Den första grupperingen innehåller uttalanden kring modersmålsundervisningens värde som 
språkundervisning, värdet i att lära sig språket i sig. Den andra grupperingen har som rubrik 
”Det är större än ett språk” och där hör hemma alla uttalanden som hänger ihop med en 
kulturell tillhörighet, identitet, släkt osv. Sedan följer en tredje gruppering kring hur 
näromgivningen upplevs se på modersmålsundervisningen, det är alltså uttal som speglar 
omgivningens värdering. Och till slut samlades under fjärde temat intervjupersonernas 
kommentarer på placeringen på dagen, som är uttryck av den statliga och kommunala 
värdesättningen. I de två sista grupperingarna kommer den personliga värdesättningen ihop 
med hur modersmålsundervisning värderas av samhället.     

Härefter radas upp de fyra teman ackompanjerade av några av svarpersonernas uttal som 
anger de olika nyanserade innehållen av alla teman.  

1) Värde som språkundervisning  

    ”Språkkunskaper är en tillgång och en kompetens” (förälder 2)   

     ”modersmål gör att eleven klarar svenska bättre” (f 2) vs. ”ett hinder för svenskan” (f4)                  

      ”Ger en mer kvalitativ språkgrund än att ”bara” prata/läsa hemma” (förälder 3) 
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      ”Andra elever skulle också kunna få några lektionspass/ välja språket” (l 3, f 2, e2) 

 

2) ”Det är större än ett språk”  

      ”kontakt med släkten” 

      ”Det handlar om identitet, bakgrund, kultur”(lärare 3) 

      ”Det är väldigt olika hur det värderas i olika hem” (lärare 2, lärare 3) 

        

3) Omgivningens reaktioner   

       ”Inget som pratas om i omgivningen, intresserar inte klasskompisarna” (f4) vs.       

       ”Kommer upp ibland i klassen” (lärare 4)  

       ”viktigt att det även efterfrågas från lärarhåll, inte bara av föräldrarna” (lärare 3)  

               

4) Placering på dagen 

        Nuläget? ( = under skoltid) 

        ”Går bra så länge jag inte har något annat viktigt på skolan” (elev 2) - ”Eleven blir  

          stressad av det den missar” (lärare 2) 

       ”Tråkigt att det ställs mot andra ämnen” (förälder 3) 

         Efter skolan?  

        ”skulle underlätta för oss lärare”(lärare 2) 

        ”Många elever skulle sluta”(lärare 3) 

        ”Då har jag mycket annat” (elev 2) 

        ”Det är undervisning, ingen fritidssysselsättning” (l3,4) – ”får inte bli som ett straff”(l1) 

         ”Det skulle bli osynligt, det skulle inte finnas som en del av verksamheten” (lärare 3)  

          Del av timplanen? 

         ”Det skulle bli mer allvarligt” (elev 3) ”jag skulle vara mer motiverad”(elev 2) 

         ”Eleven skulle uppleva/lära sig mer” (lärare 2) ”Ämnets status skulle höjas”(lärare 3) 
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METODDISKUSSION 

Bedömning	av	intervjun	som	metod	
Den semistrukturerade intervjun bedöms ha fungerat bra som metod för att ta reda på den 
kunskap som efterfrågas i studiens syfte och forskningsfrågor. Att frågorna var i förhand 
förberedda och utarbetade för att ge många ingångar till att komma åt den önskade 
informationen var mycket hjälpsam. Det hade i annat fall varit svårt att improvisera på plats 
och då hade det övervägande blivit korta, inte mycket givande, intervjuer. Då hade krävts en 
mycket mer erfaren intervjuare för att det skulle ha blivit bra. Nu var en del intervjuer ändå 
korta och det hade varit önskvärt att alla hade kunnat genomföras muntligen för att riktigt 
kunna gå djupare in på frågorna. Men däremot finns risk att det vore ha påverkat 
tillförlitligheten negativt. Intervjupersoner kan tänkas anpassa sina svar i närvaro av en 
modersmålslärare för en undersökning rörande modersmål. Aspekten tas upp igen under ett 
kommande avsnitt som behandlar påverkan av undersökarens roll.  

Resultatet av intervjuerna visade att frågorna fungerade bättre för vuxna än för 
barn/ungdomar. Det var svårt att få några längre svar från eleverna och neutrala följdfrågor i 
stil med ”förklara mer” eller ”berätta hur du menar” gav i stort sett inte mer än bara 
upprepningar av ungefär samma svar. De förstod inte riktigt vad frågorna ville komma åt, 
förutom när frågan omformulerades med värdeladdade ord och det efterfrågades om det var så 
de menade. Syftet med några av frågorna visade sig även vara otydligt för en del av lärarna 
och föräldrarna som svarade skriftligt. De svarade ibland mer allmänt, inte konkret angående 
sin elev eller sitt barn och ibland bara konkret praktiskt.  

Några frågor låg också ganska nära varandra i förhoppning om att kanske via olika vägar 
komma till nyanserade uttryck för värdering. Men flera intervjupersoner, både barn och 
vuxna, svarade överlappande och tyckte att vissa frågor var överflödiga och att de redan 
svarat på den tidigare. 

	

Bedömning	av	intervjufrågorna		
Sju frågor utgjorde själva undersökningen och var utformade för att försöka från olika håll 
och infallsvinklar komma åt ett nyanserat spektrum av intervjupersonens värdering av ämnet 
modersmål. Det gällde betydelsen av ämnet allmänt och relaterat till placeringen på 
skoldagen. Frågorna för eleverna, som alltså ligger på en ålder mellan 11 och 15 år, var i 
grunden samma som frågorna för föräldrarna och lärarna, med små anpassningar beroende på 
om de är riktade till den som är föremål för själva undervisningen och den som står på sidan 
om i rollen av förälder eller lärare. De vuxna fick en fråga extra p.g.a. att det först frågades 
hur viktig modersmålsundervisningen var för dem personligen och sedan hur viktig de trodde 
den var för barnet/eleven (fråga 2).  

Fråga 1: Berätta vad du tycker om modersmålsundervisningen - vad är bra och vad kan 
bli bättre? En konkret fråga för att utvärdera undervisningen och på enklaste nivå fråga efter 
värdet det har eller skulle kunna ha för intervjupersonen. Denna fråga var enkelt och rätt fram, 
fungerade som tänkt. Det som var viktigast för den intervjuade med undervisningen nämndes 
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ofta redan, antingen som någonting som var bra eller som en önskan för hur undervisningen 
skulle kunna förbättras.  

Fråga 2: Hur viktig är modersmålsundervisningen för dig? Också den frågan är en direkt 
fråga efter en slags gradering av hur viktigt det är, men lika mycket efter vad det är som gör 
ämnet viktigt. Fungerade som tänkt. Föräldrarna och lärarna fick alltså först frågan angående 
sin egen person och sedan angående deras uppfattning av vikten undervisningen har för 
barnet.   

I Tillägg några tankebanor som skulle leda tankarna till släktaspekten och att fråga efter 
omgivningens reaktioner, hur dessa aspekter eventuellt påverkade värderingen.    

- Om du tänker dig att modersmålsundervisning finns för att du kan språket av det land dina 
föräldrar kommer ifrån och att du kanske kommer att flytta tillbaka till det landet eller vill 
studera där t.ex.? 
- Om du tänker på hur dina klasskompisar och lärare tittar på din modersmålsundervisning? 

Fråga 3: Berätta vad du tycker om att modersmålsundervisningen hålls under 
skoldagen? Att du alltså har modersmålslektion i stället för ett annat ämne eller under 
din håltimme. Här var det tänkt att efterfråga hur det organisatoriska upplägget fungerar, men 
också vad det betyder för intervjupersonen att lektionen ligger under dagen. Den andra 
andemeningen var det inte många som uppfattade, de flesta svarade bara angående hur det i 
det konkreta fallet fungerar, inte hur de värderar denna möjlighet. Frågan skulle kanske ha 
inletts med att säga att det i de flesta kommuner ligger utanför den ordinarie 
undervisningstiden och efterfrågat om de tyckte det är viktigt att ha det innanför eller inte. Det 
skulle ha gett mer resultat. 

Fråga 4:	Hur tycker du modersmålsundervisningen har fungerat detta skolår med de 
olika dagar och tider som vi haft (tre veckors rullande schema)? Skulle det ha varit på 
ett annat ämne istället? Den här frågan var tänkt som en utvärdering av den tidigare 
beskrivna undantagspraktiken och gav bara konkreta svar angående hur det fungerar. 
Värdeaspekten hade kanske kunnat dras in mer här också. 

Fråga 5: Vad skulle du tycka om att modersmålsundervisningen flyttades och hölls efter 
skoldagen? Som en extra timme efter skolan alltså.	Här gäller samma som för frågan 3; 
den dubbla intentionen med frågan kom inte fram hos alla respondenter, men eftersom det just 
var ett av de viktigaste syften/frågeställningar, att undersöka hur just en denna organisatoriska 
förändring skulle påverka deltagarnas värdering av ämnet, hade fråga 6 byggts in som 
säkerhetsnät. 

Fråga 6: Om modersmålsundervisningen flyttades och började hållas efter skoldagen - 
vad skulle det betyda för dig och hur du värderar modersmålsundervisningen? Den här 
frågan visade sig vara en svår fråga att svara på. Det var oväntat, för här frågades öppet efter 
respondentens värdering. Men ändå kom inte mycket svar, eller endast en upprepning av hur 
det praktiskt skulle fungera. Ordet ”värdera” verkade inte riktigt uppfattas i sammanhanget. 
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Det behövdes förtydligande i form av denna tillkommande fråga: Skulle det vara lika viktigt 
då, mindre viktigt, eller kanske viktigare? 

Fråga 7: I dagsläget har vi ganska lite tid för modersmål per vecka, nämligen 1 gång 40 
minuter (eller en timme, beroende på vilken elev frågan ställs till). Det är väldigt lite tid 
att lära sig ett språk bra. Vad skulle du tycka ifall det skulle bli ett obligatoriskt ämne 
och kanske skulle hållas två gånger i veckan. Hur skulle det kännas för dig?	Även denna 
fråga, som var lång i sin formulering och baserad på en hypotetisk situation, var klurig för 
många. Det behövdes förklaringar om hur den var menad och följdfrågor för att komma åt 
intervjupersonernas värdering. Tanken med frågan var också lite att ge en ”chockeffekt”, 
kolla om de kunde tänka sig att ämnet modersmål skulle ingå i timplanen, vad detta väckte för 
tankar och känslor. Den gav också mycket intressanta utslag.  

	

Bedömning	av	undersökarens	roll	
I detta fall är det viktigt att resonera kring undersökarens roll, för den kan väcka några frågor 
som är av betydelse för studieresultatens pålitlighet.  

En modersmålslärare som frågar efter hur en intervjuperson ser på modersmålsundervisning 
måste ta hänsyn till det faktum att informanterna kan vara benägna att visa sig mer positiva än 
de i själva verket är. Både gentemot mig som person som utifrån en allmän konvention om 
vad man ska tycka för att inte anses vara rasistisk. Medvetenhet om att svaren på frågor kring 
modersmålsundervisningens betydelse lider av det, måste infinnas. Men egentligen var syftet 
med intervjufrågorna snarare att undersöka var i värdet ligger för informanterna, varför de 
tycker modersmålsundervisningen är viktig eller inte och hur de ser på upplägget i 
kommunen. Att många föredrog att svara skriftligen hade troligen mest att göra med 
förmodade svårigheter att hitta en gemensam möjlighet att träffas, men konsekvensen är att 
dessa personer inte var lika påverkade av undertecknat som konkret närvarande intervjuare.  

Nu är undersökaren ännu mer involverad än så. Att den personligen undervisar just dessa 
elever, dessa föräldrars barn och dessa lärarkollegors elever innehåller också en viss 
överhängande fara. Men det handlade inte i första instans om att utvärdera lärarens insatser 
även om första frågan delvis var kunde innehålla sådana svar. De användes dock inte till den 
här studien utan bara till en personlig utvärdering. För man kan också säga att det samtidigt 
kändes angeläget för informanterna för att de vet att den egna konkreta 
undervisningssituationen undersöks och att deras svar kan påverka lektionspraktiken. Det har 
efter fjolårets undersökning bara lett till mer kommunikation och öppenhet bland alla 
deltagande.  

Undersökspersonernas allmänna värderingar kring modersmålsundervisning och hur den är 
organiserad har dock inget med undersökaren personligen och med dennes lektioner att göra. 

Risken att deltagarna är påverkade av undersökarens roll som modersmålslärare går inte helt 
att muta bort, men det kan också ses stora fördelar med den, nämligen att undersökaren är 
fullt insatt i hur modersmålsverksamheten i praktik fungerar - i den specifika kommunen 
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åtminstone - och hur situationen upplevs som modersmålslärare samt som person med ett 
annat modersmål än majoriteten. Dessa erfarenheter och förkunskaper kan ge unika 
möjligheter till att ställa väl informerade frågor och följdfrågor samt en vara bra utgångspunkt 
för en kvalitativt god tolkning och en fördjupad förståelse av resultaten.  
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RESULTAT	
Resultatet från intervjuerna kommer i den här delen att behandlas temavis enligt de fyra 
teman som presenterades i stycket om analysmetod (s.16-17). Förutom att hänvisa till 
intervjupersoner i fulltext kommer i detta avsnitt också förkortningarna ”e1”, ”f1” och ”l1” att 
användas för att hänvisa till ”elev 1”, ”förälder 1” och lärare 1”, o.s.v. för alla 
intervjupersoner. 

Tema 1) Värde som språkundervisning 
Under detta tema hamnade alla ställningstaganden som är relaterade till det kunskapsmässiga 
värdet som intervjupersonerna ser med modersmålsundervisning. 

Det var två föräldrar och två lärare som tog upp denna aspekt genom att säga något i stil med 
att alla språkkunskaper är värdefulla, det är aldrig fel att kunna ett extra språk (f2, f3, l1 och 
l3). Lärare 1 uttryckte det med en extra dimension som ett värde hen anser det har för eleven, 
nämligen att ”denne känner att det har betydelse att den kan ett språk mer än sina 
klasskamrater och att det värderas högt”.  

Vidare tas upp av några av de vuxna att modersmålsundervisningen också är bra för att lära 
sig svenskan (l1, f1, f2, l3). Den ” kan vara en hjälp in i det svenska språket”, som lärare 1 
formulerar det. Förälder 2 säger att ”det är viktigt att komma ihåg att det rent generellt krävs 
goda modersmålskunskaper för att bygga ett rikt ordförråd på svenska”. Lärare 1 tar upp 
samma synpunkt i konkret bemärkelse, att hen upplever att eleven ibland har svårt för att 
förstå abstrakta begrepp inom ämnen som SO och NO, och att modersmålet skulle kunna vara 
till hjälp för eleven att få bygga upp ordförråd från båda sidor, alltså lära sig begreppen både 
på svenska och på modersmålet.  

Ett annat värde för den övriga skolgången som en intervjuad lärare (l4) ser, gäller inlärningen 
av språk. Hen betonar ”att forskningen visat att när en elev håller sitt modersmål levande att 
det främjar inlärningen och utvecklingen av språken”. Hens elev hade dessutom sagt att hen 
tack vare modersmålet har lättare för att lära sig ett annat språk. 

Förälder 4 anser tvärtemot alla andra att ”det är ett faktum att anpassningen till det nya 
språket går lättare när man inte längre använder modersmålet. Hen tycker personligen inte 
heller att modersmålsundervisningen är så viktig, även om hen tillstår att den är viktig för sitt 
barn av anledningar som faller under tema 2. 

Att eleverna under modersmålsundervisningen får en mer kvalitativ språkkunskap än vad de 
lär sig i vardagssamtal hemma är det två intervjupersoner som nämner (l1 och f3).  

Sista frågan om hur man skulle se på en hypotetisk upptagning av ämnet modersmål som 
obligatoriskt ämne i timplanen gav två svarspersoner (l1 och l3) tanken att det kunde vara 
intressant och kul om även andra elever då kanske kunde välja detta språk eller att de som har 
svenska som modersmål också kunde få några lektionspass i det, så att det skulle vara ”mer 
lika för alla”. Elev 2 tyckte också det vore roligt om klasskompisarna kunde vara med.        
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Tema 2) ”Det är större än ett språk”  
Detta andra tema förekommer i så gott som alla intervjuer. Det hänvisar till att 
modersmålsundervisningen handlar om mer än bara undervisning i ett språk.	
Något som alla intervjupersoner ser som viktigt med modersmål är att det ger förutsättningar 
för att kunna kommunicera med släktingar som talar modersmålet. Alla elever nämner det 
som den anledningen varför modersmålslektionerna är viktiga för dem. Även de som inte 
tycker att lektionen är speciellt viktig anger att de ändå vill kunna förstå och prata lite (e2, e5). 
En elev nämner dessutom att hen också vill kunna lära sina barn senare (e1). Ingen av de fem 
eleverna tänker sig i nuläget att någonsin plugga i eller flytta till det land som de själva 
alternativt föräldern kommer ifrån.  

Även för föräldrarna är kontakt med släkten av stor vikt. En förälder nyanserar det och säger 
att det inte är viktigt för hen personligen att barnet går på modersmål, men att det är viktigt för 
barnet eftersom det underlättar kontakten med familjen i ursprungslandet (f4). En annan 
förälder nämner i första plats vikten av att barnet lär sig om landet och dess historia och att 
denna kunskap om sin bakgrund är viktig att ha med i kontakten med släkten (f2). Ingen tar 
upp möjligheten att barnet ska plugga eller vistas i släktens ursprungsland mer än genom att 
säga något i stil med ”man vet aldrig”.    

Lärarna nämner också alla förutom en denna släktaspekt. Vissa nyanserar dock att de har 
erfarenheten att det är olika viktigt i olika familjer, att det varierar hur mycket modersmålet 
egentligen används i hemmet (l2, l3).        

Förutom vikten av att kunna prata med släktingar är kontakten med en bakgrund, en kultur, 
som är en del av elevens identitet också någonting viktigt som tas upp av tre stycken (f2, f3, 
l3). ”Det är ett sätt hålla kvar och vara stolt över en identitet”, säger lärare 3, som också 
upplever att hens elev nog är stolt över sin bakgrund. Även förälder 2 säger att hens barn är 
oerhört stolt och intresserad av landet och dess historia. Viktigt att de också lär sig om landet, 
tycker hen. Lärare 3 tänker mer på att barnet får lära sig även en kultur och en tanke, och 
därmed kanske få en större förståelse för vissa saker som föräldrarna gör. Förälder 3 tycker 
lite synd om att hens barn inte uppskattar möjligheten som modersmålsundervisningen 
innebär så mycket i nuläget, men tror att de nog kommer att göra det mer i och med att de blir 
äldre.  

Tema 3) Omgivningens reaktioner 
Nästan alla intervjupersoner säger att det inte kommer mycket reaktion från omgivningen (e1-
5, f1-4, l3-4). Det är ”ingenting som det pratas om i klassen”, inte med klasskompisar heller, 
påstår eleverna. Två aspekter av detta träder fram: klasskompisar är, eller tros, å ena sidan inte 
vara intresserade (e4-5 och f4) och å andra sidan uttrycks också åsikten att klasskompisarna 
inte tycker det är så märkvärdigt att man går på modersmål (e2, l3). Elev 2 har regelbundet 
haft sina klasskompisar med på modersmålslektionen, så när det är något sådant kan det hända 
att de pratar om det, men inte i övrigt.  

Lärare 1 anger att det är svårt för hen att sätta sig in i hur modersmålslektionerna fungerar för 
att det står helt lös från övrig undervisning. Flera lärare tar ändå upp att modersmålet ibland 
kommer till talls i klassen och att eleven även pratar om lektionerna eller ursprungslandet 
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(l1,l3-4). Men de upplever i de flesta fallen att eleven själv inte vill att det uppmärksammas 
(l1, l3, l4). Lärare 3 berättar om klasskompisar som ibland frågar hen vad modersmålseleven 
får göra när hen går iväg på modersmål. Läraren svarar då att ”det är ett språk som vilket som 
helst, att hen får lära sig nya ord och om landet”. Lärare 1 får ibland höra från sin elev vad 
som görs på modersmålslektionerna. Och lärare 4 säger att modersmålet emellanåt kommer 
upp på en viss språklektion där eleven kommenterar ord som hen känner igen via 
modersmålet.     

Lärare 3 tar upp en annan aspekt som hänger ihop med hur omgivningen reagerar på eleverna 
med annat modersmål, nämligen att det är viktigt att modersmålsundervisning också 
efterfrågas från lärarhåll. Hen tycker att det inte bara ska vara föräldrarna som anmäler sitt 
intresse, utan att också lärarna borde vara aktiva och ta upp diskussionen med föräldrar som 
tackar nej.    

 

Tema 4) Placering på dagen 
Här gås det igenom vad svarpersonerna säger om modersmålsundervisningens placering på 
dagen, om eventuella förändringar i upplägget och hur detta skulle värdesättas. Först samlas 
ihop uttalanden av eleverna kring nuläget och en eventuell förskjutning, sedan föräldrarnas 
och efter det lärarnas. Som avslutning behandlas alla intervjupersonernas värderingar av en 
hypotetisk upptagning i timplanen. 

Hur eleverna i nuläget värderar ämnet modersmål är mycket olika. Vi börjar med den som 
tycker det är mest viktigt, nämligen elev 4. Hen tycker det är mycket viktigt för att kunna 
prata modersmålet och för att inte glömma bort det. Elev 1 tycker att det är bra att hen får lära 
sig modersmålet nu, för det fick hen inte tidigare. Hen tycker det är viktigt för att hen senare 
om hen har barn också vill kunna lära dem något, som redan kom upp under tema 2). Elev 2 
och 3 tycker ganska lika: de tycker inte att modersmålsundervisningen är ”super-duper-viktig” 
(e2), men ganska viktig ändå, ”för att kunna fara dit och prata med dem”. För elev 5 upplevs 
det minst viktigt, mest därför att alla andra ämnen är viktigare, men hen vill ändå kunna förstå 
släktingar lite.     

Alla elever uttrycker i olika styrkegrader att det är ett bekymmer att de missar ett annat ämne 
när de går på modersmål. ”Det går bra (med modersmålslektion) så länge jag inte har något 
viktigt på skolan”, säger elev 2. Elev 5, som går i nian, prioriterar alla andra ämnen och deltar 
bara i modersmålslektionen under en ledig timme om hen inte har andra ämnen hen behöver 
komma ikapp med. Hens betyg för modersmål är lågt så det finns inget att hämta där, ”det tar 
bara tid från de andra ämnena”. Men andra tycker att det är jobbigt när de missar sin rast 
eller håltimme när klasskamrater är lediga (e2, e4). I alla fall blev det bättre med det rullande 
schemat, tycker alla, ”bättre än att hela tiden missa samma lektion” (e4). Även om det också 
är lite rörigt ibland (e1, f1, e2).  

Men bättre så än att det skulle vara efter skolan, tycker tre stycken (e2, e3, e5). Då har de 
mycket annat, träningar och kompisar de vill träffa. ”Det skulle inte bli lika roligt” (e2), ”har 
kanske inte så stor lust med” (elev 3) är två av kommentarerna. Elev 1 föredrar att ha 
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undervisningen efter skolan (och har därför också det), även om hen medger att hen ibland är 
lite trött. För elev 4 skulle efter skolan också vara bättre om det skulle finnas en senare buss 
hem. Det skulle dock inte ändra något i hur hen ser på ämnet.   

Även föräldrarna värderar modersmålsundervisningen lite olika och uttrycker sina 
värderingar på olika sätt. Förälder 1 är väldigt konkret och säger att det är mycket viktigt att 
hens barn går på lektionerna för att kunna prata med familjen. Förälder 2 och 3 tycker också 
detta är viktigt, men värderar ämnet också högt utifrån en mer ideologisk övertygelse. De 
anser båda att det är lite synd att deras barn inte uppskattar ämnet lika högt. Förälder 4 tycker 
inte att det är så viktigt med modersmålsundervisning, men ”bra att det finns för de som 
behöver”. Hen inser också att även om hen själv inte tycker det är så viktigt, så ligger det 
annorlunda till för hens barn, och hen hänvisar till barnens reaktioner och det faktum att hen 
alltid anstränger sig att vara närvarande på lektionen.     

Föräldrarna nämner också bekymmer över de missade lektionerna (f1, f3, f4). Förälder 3 
uppger att hens barn, som går på högstadiet, kan bli stressad av att missa ett ämne ibland och 
därmed ”inte ha samma förutsättningar som klasskompisarna”. 

Fördelen med att ha lektionen efter skolan skulle vara att det inte drabbar en annan lektion, 
anser förälder 3, men hen ser samtidigt inte att det vore fungera för barnen som har mycket 
annat och är trötta efter skolan. Det skulle inte ändra hens värdering av ämnet. Förälder 2 tror 
inte heller att barnet skulle vara motiverat till att läsa efter skoltiden. Hen uttrycker också 
åsikten att ”en förskjutning utanför skoltiden signalerar att det inte hör till kunskaper som ska 
förvärvas i skolan”. De övriga två föräldrarna tycker efter skolan är bra, bara det praktiskt är 
möjligt (f1, f4).    

Lärarna hade mycket att säga kring detta tema och även här värderas det olika. Lärare 1 
håller ämnet mycket högt och uttrycker att det ”är en viktig pusselbit för elever som behöver 
det”.  ”Bra att det finns för de som behöver”, tycker även lärare 2, men antyder samtidigt 
tveksamhet till att modersmålsundervisningen är så bra för hens elev: ”det varierar i olika 
hem hur mycket modersmålet i verkligheten används, vilket kan göra att hur bra det är för 
eleven varierar”. Lärare 3 säger också att hen värderar ämnet högt, men upplever även hen att 
det värderas olika i olika hem. Hen hoppas att eleverna och deras föräldrar inser hur pass 
viktigt det är.  

Lärarnas uttalanden indikerar att mycket beror på hur eleven klarar av att hinna ikapp med det 
hen missar, som lärare 3 också formulerar det. Hens elev klarar det utan problem, medan 
lärare 2 upplever att eleven blir stressad av det den missar, spelar ingen roll vilket ämne det 
är. ”Det är svårt för de elever som behöver all undervisningstid i de andra ämnena och som 
ska bedömas/betygsättas när de går ifrån lektioner”. Lärare 2 anser därmed att det vore 
underlätta både för eleven och läraren att förflytta modersmålsundervisningen till 
efterskoltiden. De övriga lärare håller inte med. Lärare 1 säger att man som lärare ”måste se 
det som att eleven får andra värdefulla kunskaper under den tiden hen ”missar” en ordinarie 
lektion”.  
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Lärare 3 och 4 tycker det fungerar bra med det rullande schemat och tycker att det är bättre 
för eleven om modersmålslektionen ryms inom skoldagen, ”för annars skulle många välja 
bort ämnet”. De anser att elevernas fritid ska vara just fritid och ”om modersmål skulle ligga 
efter skolan skulle det bli lite mer som att de spelar ett instrument eller någonting sådant.” 
Lärare 3 påpekar dessutom att modersmål i så fall ”inte skulle finnas som en del av 
verksamheten, det skulle bli mer osynligt, skulle det glömmas bort lite mer”. Lärare 1 
uttrycker det ännu starkare: ”det får inte bli ett ”straff” att måste ha längre skoldagar för att 
du ska träna ditt modersmål för då är risken att det blir negativt runt den inlärningen”.    

Konkurrensen med andra ämnen tas upp av en lärare och en förälder. Det är ”tråkigt att ämnen 
ställs emot varandra”, säger förälder 2. Enligt vad hen fått höra har ett betyg i modersmål inte 
något värde när man söker sig in på gymnasiet. Å andra sidan säger lärare 3 att man på 
gymnasienivå ”kan tenta av ett ämne och få lite lättare skolgång i andra bitar”. 

 

Reaktionerna på den sista frågan, om hur det skulle kännas ifall modersmål skulle vara ett 
obligatoriskt ämne, en del av timplanen alltså, och eleven skulle få ämnet kanske två gånger i 
veckan, var övervägande positiva. Elev 1 tyckte att det räckte med en gång i veckan och hens 
förälder ansåg att man inte ska förplikta någonting och skulle i så fall inte längre vilja delta i 
lektionerna. De övriga fyra eleverna (e2, e3, e4, e5) tyckte åtminstone att det kanske kunde 
vara bra. Elev 5 säger att det skulle vara mycket bättre om modersmål skulle läggas in i 
schemat, ”som ett riktigt ämne”. Elev 3 menar på att ”det skulle bli lite mer allvarligt 
skolarbete” då och elev 2 säger att hen ”skulle vara mer motiverad och att det skulle vara 
viktigare” (när hen efterfrågas). Elev 4 tror inte det skulle ändra på hur hen ser på ämnet. 

De flesta föräldrarna tycker att det vore en bra idé om det skulle bestämmas så (f2, f3, f4), 
men två stycken uttrycker tvekan över att det skulle fungera att passa det in i schemat (f3, f4). 
De tycker att ”mer är bättre när det gäller språkundervisning” och att barnen vore nå bättre 
resultat om de skulle ha lektionen oftare.  

Alla lärare är positivt inställda till en sådan hypotetisk förändring. De nämner flera bra saker 
med att eleven skulle ha modersmål oftare: ”eleven skulle må bättre av det” (l1), lära sig mer 
(l2) och ”språket skulle befästas bättre” (l3). Dessutom menar lärare 3 och 4 på att ”ämnets 
status skulle höjas” om det blev obligatoriskt, ”det skulle bli viktigare, få ett ännu högre 
värde”. Dessutom vore det intressant att se hur det då skulle läggas upp, tycker lärare 3 och 
spekulerar lite i om det då skulle bli som ett extra språkval där också andra elever kunde välja 
språket.  
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RESULTATANALYS  
Hur kan dessa resultat förstås i relation till studiens syfte och frågeställningar? 

Resultaten som hänger ihop med hur modersmålsundervisningen värdesätts av de tre 
inblandade aktörerna, var i värdet för dem ligger, relateras först. Det är alltså de resultat som 
grupperats under tema 1 och tema 2. Sedan behandlas hur intervjupersonerna uppfattar att 
omgivningen ser på modersmålslektionerna, tema 3. Som sist de svaren angående placeringen 
på dagen, tema 4. 

 

Var i ligger modersmålsundervisningens värde? (Tema 1-2)  
Eleverna värderar modersmålsundervisningen väldigt olika, från ganska oviktig till mycket 
viktig. Värdet med lektionerna ligger för dem huvudsakligen och faktiskt uteslutande i att lära 
sig språket av sin familj och utländska släktingar. Och detta mest i funktion av att kunna prata 
med dem när man reser dit. Men ingen av de fem eleverna tänker sig att någonsin flytta till 
landet eller kanske plugga där, även inte ens de två elever som föddes i ursprungslandet. De 
var ju mycket små när de kom till Sverige. Men en av dem har spenderat en del semestrar i 
landet och någon gång uttryckt att hen trivs bättre där än här. Tonåringars åsikter angående 
sådant kan svänga mycket. Man kunde dock föreställa sig att en ålder mellan 12 och 15 vore 
lämpad för dylika drömmar eller planer. Det skulle visa en särskild inställning och värdering.   

Ett värde som språkkunskap, att det är bra att kunna fler språk till exempel, eller att 
modersmålet är till hjälp med inlärning av svenskan eller andra ämnen är det ingen elev som 
yppar. Nu är alla fem bättre på svenska än på modersmålet, så det sistnämnda är nog 
ingenting de tänker på. De tre elever som föddes här har faktiskt svenska som modersmål. 
Men att de inte nämner det som en fördel att kunna ett språk mer än andra, tyder på att en 
sådan inramning varken ges på skolan eller på hemmaplan.   

Hos de vuxna är tankebanor kring det kunskapsmässiga värdet av modersmålsundervisning 
mer förankrade. Hälften av föräldrarna och hälften av lärarna uttrycker att det är värdefullt 
med ett extra språk, medan likaså 50 % av föräldrarna och 75 % av lärarna, men inte helt och 
hållet samma personer, menar på att modersmål kan vara en hjälp i det svenska språket eller i 
andra ämnen. En förälder sa dock tvärtom att användning av modersmål är ett hinder för att 
lära sig svenska. Hen tyckte från början, efter att hen flyttade hit, att det var mycket viktigt att 
barnen skulle behålla och utveckla sitt modersmål. Antingen har erfarenheten med de äldre 
barnen ändrat denna synpunkt eller också har hen hört eller läst i media att modersmål är ett 
hinder för svenskan. Det gäller allmänt att man måste beakta att föräldrarna och lärarna nog 
inte alltid talar för det konkreta fallet, för just det konkreta barnet, utan också vad de allmänt 
anser om modersmålsundervisningens värde. Det kan vara någonting som de har hört, läst i 
forskning eller en ideologisk övertygelse som påverkar det de uttrycker. 

Att det ger möjlighet att kunna underhålla bandet med släkten är även hos de vuxna 
intervjupersonerna det viktigaste med modersmålsundervisningen. Alla, förutom en lärare, tar 
upp denna aspekt. Tre stycken, två föräldrar och en lärare, utvecklar detta vidare till 
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modersmålsämnets värde som en mer omfattande länk till en bakgrund, en identitet och en 
kultur. Att det inte är flera som gör det beror kanske också på att den undersökta 
språkgruppen kulturmässigt inte ligger långt från svenska förhållanden.  

    

Omgivningens värdering (Tema 3) 
Upplevelserna av omgivningens reaktioner verkar ganska ambivalenta. Att alla elever och 
föräldrar säger att det inte kommer mycket reaktion från omgivningen, konkret klasskompisar 
eller lärare, är anmärkningsvärt. Hur kan det tolkas? Å ena sidan nämns att klasskompisarna 
inte är eller tros vara intresserade och å andra sidan att det inte betraktas som märkvärdigt att 
gå på modersmålslektion. Men vad anledningen för tystnaden kring elevens modersmål än är, 
så verkar det ganska osynligt i skolsammanhanget. Frågan är också huruvida eleverna gör och 
vill det själv, för om det inte är något som pratas om bland kompisarna betyder det att de själv 
inte tar upp det. Att lärarna upplever att de flesta eleverna inte tycker om att deras modersmål 
uppmärksammas, leder också tankarna i den riktningen.  

Varför vill eleverna inte att det uppmärksammas? Den frågan kan utifrån den föreliggande 
undersökningen inte besvaras, eftersom det inte finns några antydan i intervjusvaren. Det 
finns inget uttalat om några reaktioner överhuvudtaget, så tanken att det kunde finnas negativa 
reaktioner från omgivningen eller kanske en rädsla för sådana finns här inga belägg för.  

I alla fall är det en påfallande skillnad mellan elevernas och lärarnas svar. Eleverna säger att 
det inte pratas om modersmålet eller om lektionerna i klassen, medan tre ut av fyra lärare 
påstår att det ändå ibland kommer upp. Eftersom eleverna inte verkade tycka det var så 
mycket att prata om – det antas att inte alla bara glömde att nämna det – undras det om det 
uttrycker att lärarna gärna ville betona det lilla som ändå händer. Så som det framfördes 
verkade uppmärksamheten varken vara djupgående eller ofta. Men om läraren upplever att 
eleven inte vill, är det svårt. Och därmed kommer vi tillbaka till den ovan formulerade frågan. 

  

Placering på dagen (Tema 4) 
De flesta intervjusvaren i denna kategori stannade på den konkreta, praktiska planen och 
handlade om hur det fungerar med det nuvarande tidsmässiga upplägget och hur det skulle 
kunna fungera med en förändring i upplägget. Den informationen är dock bara av relevans för 
att uppnå syftet och besvara frågeställningarna av den här undersökningen i såvida den 
uttrycker en värdesättning hos deltagarna.  

Det var inte många av intervjupersonerna som uttryckte sig ha några värderingar eller uppleva 
andras alt. samhällets värderingar i samband med den tidsmässiga placeringen av 
modersmålsundervisningen. Eller i alla fall så är det inget de har funderat på, vilket angående 
ungdomarna nog överhuvudtaget var mycket begärt. En värderangering kommer dock tydligt 
fram i uttal som ”så länge jag inte har något viktigt i skolan går det bra att gå på 
modersmål” (e2). Modersmål är som frivilligt tilläggsämne tydligen underordnat alla andra 
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ämnen, det tas även upp att det måste konkurrera med andra ämnen och att betyget inte är lika 
mycket värt.   

De flesta deltagare nekar till att en förskjutning av modersmålslektionen till efterskoltiden 
skulle göra att ämnet skulle bli mer eller mindre viktigt för dem själva. Det skulle påverka 
praktiska möjligheter och vilja att delta, vilket i alla fall bedöms indirekt uttrycka en 
förändrad värdering. Frågeställningen var på det sättet kanske fel formulerat, för några 
intervjupersoner preciserade att en förskjutning till efterskoltiden ändå skulle stå för en annan, 
lägre värdering. Att ämnet då inte skulle vara en del av skolan längre skulle signalera att det 
inte är kunskaper som skulle förvärvas i skolan (f2), att det skulle bli mer likställt med en 
fritidsaktivitet och även kunna komma upplevas som något negativt, som en ”straff” för 
elever som skulle vara tvungna att vara kvar på skolan medan alla andra fått gå hem.  

Den föreslagna tankebanan kring modersmålets upptagning som obligatoriskt ämne i 
timplanen var nästan alla positiva till, även om de utgick ifrån att det var en osannolik 
hypotes. Där var det även några elever som uttryckte att ämnet skulle bli viktigare, både för 
dem personligen som på skolan, mer som ett riktigt ämne som ska tas på allvar. Några vuxna 
svarade att en sådan förändring skulle göra att de skulle betrakta ämnet som viktigare och att 
det skulle höja ämnets status betydligt.  

Överraskande var föräldern som svarade att hen inte tyckte om att förplikta ett ämne som 
modersmål och att familjen i så fall skulle välja att avstå från undervisningen. Denna 
synpunkt tyder också på en tydligt förändrad värdering, men ska inte tolkas p.g.a. att den 
uppfattas som en laddad reaktion; ett pliktämne kan inte väljas bort. 
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DISKUSSION	OCH	SLUTSATS	
I den här avslutande delen presenteras studiens slutsatser och reflektioner kring huruvida det 
förutsatta syftet uppnåddes och frågeställningarna besvarades. Resultatet av undersökningen 
stäms samtidigt av med den i bakgrundsdelen redovisade litteraturen. Frågan om dess relevans 
för yrkesverksamheten ställs. 

Hur modersmål värderas är väldigt olika bland deltagarna, från inte alls viktigt till mycket 
viktigt. Värdet av undervisningen anses huvudsakligen ligga i möjligheten att underhålla 
kontakten med de utländska släktingarna, inte så mycket i att få del av en kultur eller identitet. 
Möjligheten till tvåspråkighet eller som hjälp till inlärning av svenska eller andra ämnen 
värderas inte lika högt som den personliga aspekten. I litteraturen nämndes dessa samma 
huvudargument varför modersmålsundervisning är av vikt, men betoningen var tvärtom, det 
finns mycket mer uppmärksamhet kring den språkliga utvecklingen än den personliga, både i 
forskningen som i de nyare läroplanerna (Eklund, 2003, s. 206; Spetz, 2012, ss. 25-27).  

Beror det på att en hel del forskning kring de flerspråkiga eleverna har haft som syfte att hitta 
sätt att förbättra deras skolresultat? Kanske nämns inte släktaspekten så mycket just för att det 
anses en självklar och personlig angelägenhet för de migrerade familjerna. Men detta har 
kritiserats av Eklund som menar att en betoning på modersmålsundervisning som en privat 
angelägenhet, för att eleverna ska kunna behålla sitt språk och sin kultur, prata med sina 
släktingar i utlandet osv., signalerar att modersmålet endast har privat nytta och värde för 
eleven och dess familj, att det inte har något värde för alla i samhället, som språkkunskaper 
man kan ha nytta av (Eklund, 2003; Gruber, 2002, s. 17).   

Språkrådets enkäter för familjer med utländskt ursprung visade dock också att dessa aktörer 
lägger mest vikt vid den privata aspekten, vilket bedöms hänga ihop med att kunskap från 
tvåspråkighetsforskningen/flerspråkighetsforskningen inte har kommit fram (Spetz, 2012). 
Det är också möjligt att familjerna har anpassat sig till den värdering som förespeglats. Eller 
är det bara för att den personliga aspekten överväger på den privata planen?  

 

Undersökningens intervjusvar visar att reaktioner från omgivningen på 
modersmålsundervisningen är väldigt få. Konklusionen är att elevernas modersmål är ganska 
osynligt på skolorna och att eleverna själv väljer bort att interagera kring det. Anledningarna 
till det kan bara spekuleras i utifrån föreliggande resultat.  

Att modersmålsundervisningen leder ett osynligt liv i marginalen på skolorna är det många 
forskare som har konstaterat och kritiserat (Axelsson, 2013; Hyltenstam, Axelsson, & 
Lindberg, 2012; Ganuza & Hedman, 2014; Lainio, 2012; Skolinspektionen, 2012). Eklund 
ställde på bas av sin intervjustudie fast att modersmålsundervisning som utgör en del av 
skoldagen, så som också är fallet i min kommun, trots denna placering ändå kan vara osynlig 
(Eklund, 2003, s. 332). Det krävs mer än en tidsmässig integrering i skoldagen för att 
modersmål ska kunna vara en fullvärdig del av verksamheten, även om det redan är ett steg i 
denna riktning. Placeringen utanför skoltiden kan ses som ett symptom för orsaker som ligger 
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djupare och de har också utförligt forskats kring: en ambivalent inställning till modersmål och 
mångfald i samhället, som hänger ihop med den enspråkiga normen och som orsakar en 
diskrepans mellan intention och praktik (Eklund, 2003; Lainio, 2012; Löthagen, Lundenmark, 
& Modigh, 2008; Norberg Brorsson & Lainio, 2015; Gruber, 2002; Ganuza & Hedman, 2017, 
ss. 5, 7; Hyltenstam, 2007, s. 62).  

De två sista frågeställningarna kretsade kring hur placeringen av modersmål, antingen inom 
eller utanför skoldagen, påverkade värderingen av ämnet hos deltagarna, men det verkade det 
enligt deras uttalanden inte göra nämnvärt. I flera fall skulle en förändring i upplägget dock 
betyda att de avbryter deltagandet i undervisningen. Några stycken påpekade att deras egen 
värdering inte ändras, men att de ser på en förskjutning till efterskoltiden som en lägre 
värdesättning av modersmål, som inte hemmahörande på skolan. Den synpunkten kommer 
också tydligt fram i litteraturen (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2012; Hyltenstam, 2007; 
Axelsson & Bunar, 2006; Ganuza & Hedman, 2014; Spetz, 2012; Lainio, 2012; Skolverket, 
2015). En hypotetisk upptagning av modersmålsundervisning i timplanen skulle däremot 
ändra värderingen för flera svarspersoner, visar det sig. Det skulle å ena sidan bli omöjligt att 
delta för en enstaka, men viktigare, mer på allvar och höja ämnets status för andra.  

Kanske är det inte så hypotetiskt som tänkt. Det konstateras på flera håll att en större 
integration i skoldagen och med den övriga undervisningen är en nödvändighet (Axelsson, 
2013; Skolverket, 2015; Spetz, 2012). Men kanske inte på det sättet som jag och mina 
svarspersoner föreställt oss utifrån den skolvärld vi lever i och utifrån den kunskap vi har.  

För det som jag till 100 % håller med om är att flerspråkighetsforskningens rön inte har nått ut 
och inte heller har påverkat praktiken ute på skolorna så mycket än så länge (Hyltenstam, 
Axelsson, & Lindberg, 2012, ss. 67, 347; Lainio, 2012, s. 91; Skolinspektionen, 2012, s. 15). 
Se bara vilka vitt spridda uppfattningar om och inställningar till modersmål det finns, bara 
inom en så liten undersökningsgrupp. En förälder anser att det är ett faktum att barnen klarar 
anpassningen bättre om de inte använder modersmålet längre. Detta uttalande stämmer inte 
överens med vad forskningen kommit fram till (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008, ss. 
153-154). Några föräldrar och lärare visade sig ganska insatta. Föräldrarna har ett personligt 
intresse och lärarna blir nog i dessa förändrande tider mer informerade och medvetna. Hittills 
har dock inga lagliga förändringar genomförts och i den undersökte elevgruppens praktik har 
ingenting ändrats. Men den här undersökningens resultat kan inte generaliseras på någon 
större plan.  

För denna grupp råder nämligen andra förutsättningar än för flerspråkiga elever som är 
nyanlända eller som kommer från många andra länder. Insatser och förändringar är ju inte så 
akuta i den här gruppens sammanhang: eleverna i undersökningen har avklarat den första 
tiden som nyanländ sedan länge och klarar sig i skolan, de har blivit svenskar, kan det svenska 
språket och det svenska samhället. Deras modersmål och därmed också undervisningen spelar 
en helt annan roll i deras liv. Den kan nästan verka – vissa av intervjupersonerna uttryckte 
något i den riktningen – lite överflödigt och ”kanske inte så bra för elever… som behöver all 
tid i den ordinarie undervisningen för att klara sina mål” (l2). Frågan blir då: vad är värdet av 
modersmålsundervisning för deras liv?  
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Men det handlar ändå i grunden om samma resurser som inte blivit värdesatta och just för att 
det inte är så akut riskeras dessa elever bli bortglömda. Utifrån vad jag nu förstår hade de 
kanske kunnat lyckas bättre i skolan, fått bättre resultat, men framförallt hade de kunnat 
uppskatta och utveckla sin tvåspråkighet och sin flerkulturella identitet mycket mer under 
andra förutsättningar.      

 

SLUTSATS 
	

Härmed anses att frågeställningarna för undersökningen kan besvaras: 

Modersmålselever, deras föräldrar och deras klasslärare bedöms värdesätta 
modersmålslektionerna i första hand för möjligheten att behålla kontakten med den utländska 
släkten. Den aspekten betonas inte lika mycket i myndighetstexter och forskningsunderlag, 
som mer ägnar sig åt fördelen för elevers språkliga, kognitiva och sociala utveckling. 
Kunskaper från flerspråkighetsforskningen anses dock på bas av dessa resultat i begränsad 
omfattning ha nått ut till studiedeltagarna.  

Efter de tre inblandade aktörernas svar bedöms elevens modersmål vara ganska osynligt på de 
undersökta skolorna, detta trots placeringen inom den ordinarie undervisningstiden. 

Den tidsmässiga placeringen av modersmål, antingen inom eller utanför skoldagen, påstods 
inte nämnvärt påverka värderingen av ämnet hos deltagarna även om det i flera fall ändrade 
deras hantering. Några skulle se på en förskjutning till efterskoltiden som en lägre värdering 
av modersmål, som inte hemmahörande på skolan. En upptagning i timplanen som 
obligatoriskt ämne skulle däremot ses som en statushöjning och även betyda att ämnet blir 
viktigare för några av deltagarna.   

Resultaten av denna undersökning är på inget sätt förnyande, eller på stor plan 
generaliserbara, men det som har kommits fram till stämmer i stort sätt överens med aktuell 
forskning.  

Undersökaren ansluter sig till påpekandet i litteraturen av ett nödvändigt förbättringsarbete i 
språkundervisningen för flerspråkiga elever: från en förändring i ideologisk attityd till en 
konkret omorganisation på skolorna. Som möjligt bidrag för det moderna samhällets aktuella 
krav på förnyade strukturer kan det upplevas som brådskande.   
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Bilagor	
BILAGA 1: BREV TILL FÖRÄLDRAR/ LÄRARE  

OBS: föräldrarna fick även en översättning till modersmålet  

 

Hej! 

Som ni förmodligen minns gjorde jag i fjol kring den här tiden en liten studie om hur eleverna, deras 
föräldrar/klasslärare och ni som föräldrar/klasslärare tänkte och tyckte om modersmålslektionerna - 
och det faktum att de hålls inom skoldagens tidsram. 

Jag förklarade då att det var i samband med min kompletterande lärarutbildning. I dagsläget håller 
jag på med mitt examensarbete och skulle vilja fördjupa förståelsen för samma ämnesområde.  

Genom lite bredare och djupare frågeställningar skulle jag vilja undersöka vidare hur ni (alltså 
fortfarande elever, föräldrar och klasslärare) tycker och hur ni värderar modersmål som ämne. Och 
såklart vill jag också ta tillfället i akt att konkret efterfråga hur ni tycker det har fungerat i år med de 
anpassningar vi gjort.   

Följande endast till föräldrarna: 

Därför skulle jag med detta brev vilja be er att ge mig tillåtelse att intervjua era barn under en av de 
kommande lektionerna eller i början av höstterminen, beroende på hur det passar. Svara mig gärna 
så fort som möjligt på min mobil eller mail. Jag skickar gärna frågorna i förväg om ni vill veta vad 
intervjun går ut på. 

Jag skulle också vilja intervjua dig, antingen muntligt eller skriftligt, som du föredrar. Jag kommer att 
kontakta dig personligen med detta ändamål och hoppas vi kan komma överens om en intervjuform 
som passar. 

Intervjusvaren kommer alltså att utgöra grunden i mitt examensarbete vid Umeå universitet. 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och den som deltar, barn eller vuxen, kan avbryta när som 
helst utan närmare motivering. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras så 
att ingen enskild person kan identifieras. 

Är det mer ni funderar över, kontakta mig gärna på (mitt telefonnummer) eller (min mailadress) 

Mvh, 

Isabel Op de Beeck, 

modersmålslärare (modersmålet)  

 

 

 

 

 

 



	

	

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE  

OBS: översatt till modersmål för vissa intervjuer 

Frågor	till	elever		

1) Berätta	vad	du	tycker	om	modersmålsundervisningen	–	vad	är	bra	och	vad	kan	bli	bättre?	
	

2) Hur	viktig	är	modersmålslektionerna	för	dig?	(Följ	upp	med	varför,	på	vilket	sätt	etc.)		
	
-	Om	du	tänker	dig	att	modersmålsundervisning	finns	för	att	du	kan	språket	av	det	land	dina	
föräldrar	kommer	ifrån	och	att	du	kanske	kommer	att	flytta	tillbaka	till	det	landet	eller	vill	
studera	där	t.ex.?	
-	Om	du	tänker	på	hur	dina	klasskompisar	och	lärare	tittar	på	din	modersmålsundervisning?	
	

3) Berätta	vad	du	tycker	om	att	modersmålsundervisningen	hålls	under	skoldagen?	Att	du	alltså	
har	modersmålslektion	i	stället	för	ett	annat	ämne	eller	under	din	håltimme	(Varför,	förklara,	
berätta	mer	o.s.v.…).	
	

4) Hur	tycker	du	modersmålsundervisningen	har	fungerat	detta	skolår	med	de	olika	dagar	och	
tider	som	vi	haft	(tre	veckors	rullande	schema)?	Skulle	det	ha	varit	på	ett	annat	ämne	
istället?	
	

5) Vad	skulle	du	tycka	om	att	modersmålsundervisningen	flyttades	och	hölls	efter	skoldagen?	
Som	en	extra	timme	efter	skolan	alltså	(Varför,	förklara,	berätta	mer	o.s.v.…)		
	

6) Om	modersmålsundervisningen	flyttades	och	började	hållas	efter	skoldagen	-	vad	skulle	det	
betyda	för	dig	och	hur	du	värderar	modersmålsundervisningen?		
	

7) I	dagsläget	har	vi	ganska	lite	tid	för	modersmål	per	vecka,	nämligen	1	gång	40	minuter	(eller	
en	timme,	beroende	på	vilken	elev	frågan	ställs	till).	Det	är	väldigt	lite	tid	att	lära	sig	ett	språk	
bra.	Vad	skulle	du	tycka	ifall	det	skulle	bli	ett	obligatoriskt	ämne	och	kanske	skulle	hållas	två	
gånger	i	veckan.	Hur	skulle	det	kännas	för	dig?	(varför,	förklara,	berätta	mer	o.s.v.	…)	

	

	

Frågor	till	föräldrar	

1) Berätta	vad	du	tycker	om	modersmålsundervisningen	–	vad	är	bra	och	vad	kan	bli	bättre?	
2) Hur	viktig	tycker	du	själv	modersmålsundervisningen	är?	(Följ	upp	med	varför,	på	vilket	sätt	

etc.)		
-	Om	du	tänker	dig	att	modersmålsundervisning	finns	för	att	ditt	barn	kan	språket	av	det	land	
du	kommer	ifrån	och	att	det	kanske	kommer	att	flytta	tillbaka	till	det	landet	eller	vill	studera	
där	t.ex.?	
-	Om	du	tänker	på	hur	omgivningen,	bl.a.	ditt	barns	klasskompisar	och	lärare,	tittar	på	
modersmålsundervisningen?	

3) Vilken	vikt/betydelse	tror	du	att	den	har	för	ditt	barn?	



	

	

4) Hur	tänker	du	kring	att	modersmålsundervisningen	hålls	under	skoldagen?	Att	ditt	barn	alltså	
har	modersmålslektion	i	stället	för	ett	annat	ämne	eller	under	en	håltimme	eller	rast	(Varför,	
förklara,	berätta	mer	o.s.v.…).	
	

5) Hur	tycker	du	modersmålsundervisningen	verkar	ha	fungerat	för	ditt	barn	detta	skolår	med	
de	olika	dagar	och	tider	som	vi	haft	(tre	veckors	rullande	schema)?	Skulle	det	ha	varit	på	
andra	ämnen	istället	t.ex.?	

6) Vad	skulle	du	tycka	om	modersmål	skulle	hållas	efter	skolan,	på	eftermiddagen?	Som	en	
extra	timme	efter	skolan	alltså.	(Varför,	förklara,	berätta	mer	o.s.v.…)		

7) Om	modersmålsundervisningen	flyttades	och	började	hållas	efter	skoldagen	-	vad	skulle	det	
betyda	för	dig	och	hur	du	värderar	modersmålsundervisningen?	Skulle	det	ändra	din	syn	på	
ämnet?	

8) I	dagsläget	har	vi	ganska	lite	tid	för	modersmål	per	vecka,	nämligen	1	gång	40	minuter	(eller	
en	timme,	beroende	på	vilken	förälder	frågan	ställs	till).	Det	är	väldigt	lite	tid	att	lära	sig	ett	
språk	bra.	Vad	skulle	du	tycka	ifall	det	skulle	bli	ett	obligatoriskt	ämne	och	kanske	skulle	
hållas	två	gånger	i	veckan?		Hur	skulle	det	kännas	för	dig?	(varför,	förklara,	berätta	mer	o.s.v.	
…)	

	

Frågor	till	klasslärare	

1) Berätta	vad	du	tycker	om	modersmålsundervisningen	-	Vad	är	bra	och	vad	kan	bli	bättre?	
2) Hur	viktig	tycker	du	själv	modersmålsundervisning	är?	Om	du	tänker	dig	att	barnet	kan	

språket	av	sina	släktingar	och	kanske	kommer	att	flytta	till	landet	en	gång	eller	vill	studera	
där?	Varför,	förklara?	

3) Vilken	vikt/betydelse	tror	du	att	den	har	för	barnet?	
4) Hur	tänker	du	kring	att	modersmålsundervisningen	hålls	under	skoldagen?	Varför,	förklara?	
5) Hur	tycker	du	modersmålsundervisningen	verkar	ha	fungerat	för	barnet	detta	skolår	med	de	

olika	dagar	och	tider	som	vi	haft	(tre	veckors	rullande	schema)?	Skulle	det	ha	varit	på	ett	
annat	ämne	t.ex.?	

6) Vad	skulle	du	tycka	om	modersmålslektionen	skulle	hållas	efter	skolan,	på	eftermiddagen?	
Som	en	extra	timme	efter	skolan.			

7) Om	modersmålsundervisningen	flyttades	och	började	hållas	efter	skoldagen	-	vad	skulle	det	
betyda	för	dig	och	hur	du	värderar	modersmålsundervisningen?	Skulle	det	ändra	din	syn	på	
ämnet?	Skulle	en	sådan	förändring	ändra	din	syn	på	ämnet?	

8) I	dagsläget	har	vi	ganska	lite	tid	för	modersmål	per	vecka,	nämligen	1	gång	40	minuter	(eller	
en	timme,	beroende	på	vilken	elev	frågan	ställs	till).	Det	är	väldigt	lite	tid	att	lära	sig	ett	språk	
bra.	Vad	skulle	du	tycka	ifall	det	skulle	bli	ett	obligatoriskt	ämne	och	kanske	skulle	hållas	två	
gånger	i	veckan?		Hur	skulle	det	kännas	för	dig?	(varför,	förklara,	berätta	mer	o.s.v.	…)	

	


