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Abstrakt 

 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om vilka ramfaktorer som påverkar arbetssituationen 

och undervisningen för modersmålsläraren och vilka konsekvenser som uppstår. I undersökningen 

genomfördes enskilda intervjuer med sex modersmålslärare som undervisar eller har undervisat upp till 

årskurs nio. En bearbetning av materialet gjordes utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, där olika 

ramfaktorer sågs hämma eller främja arbetet som modersmålslärare. Grunden för indelningen av olika 

ramkategorier i resultatet var dessa ramfaktorer. Studiens resultat visar att gruppundervisning är, 

överlag, en främjande faktor för modersmålslärarens undervisning, särskilt i moment där dialog är att 

föredra. Gruppundervisning påverkar dessutom elevens muntliga språkutveckling positivt jämfört med 

enskild undervisning då eleverna har möjlighet att samtala med likaspråkiga kamrater. Ramfaktorer 

såsom kunskapskrav, samarbete med övriga skolverksamheten, tid, lokal, utrustning och läromedel visas 

ha en allmänt hämmande inverkan på modersmålslärarens undervisning samt arbetsmiljö. Studiens 

resultat visar även att dessa ramfaktorer tycks ha en negativ påverkan på ämnet modersmåls- och 

modersmålslärarens status i skolan. 

 

Nyckelord: konsekvenser, Lgr 11, modersmålslärare, modersmålsundervisning, ramfaktorteori. 
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1 Inledning 

 
Den svenska skolan är idag mångkulturell och modersmålsundervisningen är för många en 

viktig del i den egna identiteten och en betydelsefull nyckel i elevens utveckling i sitt lärande 

av det svenska språket. Trots sitt värde kämpar ämnet modersmål med att hitta sin plats i den 

svenska skolan. I rapporten Språk och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 

modersmål än svenska (Skolinspektionen 2010), beskrivs modersmålsundervisning som 

oberoende av den övriga undervisningen i skolan. Visserligen förstår personal och ledningen 

ämnets betydelse och har en generellt positiv inställning till flerspråkighet, men 

”modersmålsundervisningen lever sitt eget liv” och ses som någon annans bekymmer (a.a. s. 

7). Vidare framgår av rapporten att ansvaret oftast faller på modersmålsläraren eller föräldrarna. 

Ämnet nämns sällan under utvecklingssamtalen och elevernas resultat i modersmål följs 

knappast upp av skolan. Elevens modersmålsutveckling ses som en alltför svår uppgift, men 

vems bekymmer är det då om inte skolans? Ansvaret och organisationen av 

modersmålsverksamheten är på kommunnivå och innebär, enligt Skolverket (2010), ofta en 

svårmanövrerad praktik vilket för skolans del betyder en bristande insyn i verksamheten. I 

vilket fall som helst ”har skolan det yttersta ansvaret för sina elever” (a.a. s. 19). 

          Uppmärksamhet för andra modersmål än svenska har funnits i grundskolan sedan 1960-

talet och under de senaste decennierna har modersmålsundervisning fått en allt större roll och 

ett erkännande i grundskolan. Ämnets relevans har dessutom vuxit markant de senaste fem åren 

då Skolverkets siffror visar att antalet elever som får modersmålsundervisning har ökat med 60 

procent (Skolverket 2018). I den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11, betonas vikten 

och fördelarna av att behärska, bevara och utveckla sitt modersmål: 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande 

inom olika områden. (Skolverket 2011 s. 87) 

 

Citatet framhäver modersmålets betydelse, men återspeglas det egentligen i ämnets samspel 

med skolans övriga verksamhet? Under min tid som modersmålslärare har jag upplevt brist på 

tillhörighet och drabbats av konsekvenserna som medföljer ett sådant avstånd till grundskolan.
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Svårigheter såsom tid (både lektionernas längd och placering i schemat), avsaknad av 

läromedel, olämpliga undervisningslokaler och låg status definierar min och många andra 

modersmålslärares arbetssituation.  

          I rapporten Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet 

(Skolverket 2008) bekräftas att modersmålsundervisning är lågt prioriterad. Rektorerna på de 

observerade skolorna i studien visar sig ha en ganska oengagerad inställning till ämnet. Rutiner 

och strategier för att involvera modersmålslärarna i skolans övriga arbete exempelvis arbetslag, 

gemensamma möten och utvecklingssamtal saknas (a.a. s. 42). Det lyfts också fram andra 

problem kring modersmålsundervisningen och arbetssituationen. Först uttrycker 

modersmålslärarna en önskan om ett större samarbete då de oftast inte befinner sig på skolorna 

under samma tider som övriga lärare. Vidare nämns genomförandet av undervisning utanför 

skolan och timplanen som faktorer som påverkar angående elevernas intresse och motivation 

att delta. Ett annat missnöje som berör tid tas upp av modersmålslärare som tycker att 

undervisningstiden är begränsad, vilket gör det svårt att nå målen. Slutligen poängteras 

ytterligare en svårighet i rapporten, där man lyfter fram bristen på fasta lokaler för 

modersmålsundervisning och ständiga förflyttningar för flera modersmålslärare. (a.a) 

          Genom att identifiera svårigheter kring modersmålsundervisning, isolerar vi de problem 

som försämrar ämnets- och modersmålslärarens anseende. Att belysa de faktorer som påverkar 

modersmålslärarens arbetssituation är betydelsefullt för ämnets framgång så väl som för dess 

status. Kunskap om vad som påverkar modersmålslärares arbete ger en möjlighet att se det som 

behöver förbättras, men även det som är gynnsamt för verksamheten. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka och analysera vilka faktorer modersmålsläraren upplever 

påverkar undervisningen och vilka problem och möjligheter det föranleder. 

 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vilka ramfaktorer påverkar arbetssituationen och undervisningen för 

modersmålsläraren?  

• Vilka är konsekvenserna av dessa ramfaktorer?  
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenterar jag ämnet modersmålsundervisningens historia i Sverige: Ämnets 

ursprung, hemspråksreformen fram till dagens kursplan. Jag kommer även att redovisa om 

ämnets betydelse i vår mångkulturella skola, goda förutsättningar för att lära sig ett språk och 

ur vilket teoretiskt perspektiv jag har valt att analysera undersökningens resultat.  
 

 
2.1. Ämnet modersmåls historia – modersmålsundervisningens framgångar och 
motgångar. 

 

Modersmålsundervisning var fram till slutet av 1960-talet synonymt med undervisning i ämnet 

svenska (Lainio 2012). Innan dess ledde Sverige en assimilationspolitik, vilket innebar att 

svenska var det enda språk som lärdes ut i skolan (Hyltenstam & Stroud 1991). 

Arbetskraftsinvandringen ökade kraftigt i Sverige under 50- och 60-talet och med det den 

svenska skolans syn på främmande språk. Hyltenstam (1996) beskriver att invandrar- och 

minoritetsundervisning i Sverige, fick sin början 1962 då elever från kommuner med 

finskspråkiga invånare fick välja finska som tillvalsämne. I Lgr 62 fanns det anvisningar om 

undervisning i finska, men i princip ingenting om flerspråkiga elever. Möjligheten för alla 

invandrarelever att få modersmålsundervisning på sitt modersmål kom 1968, men detta var 

dock frivilligt för kommunerna att arrangera.  Ingen kursplan för andra invandrarspråk fanns i 

Lgr 69 förutom en kursplan i finska med en kort översiktlig beskrivning. 

 

Undervisningen i finska skall avse de grundläggande färdigheterna att lyssna, se och 

tala, läsa och skriva. (…) Undervisningen bör stimulera elevernas läslust, väcka deras 

intresse för finsk litteratur och odla deras sinne för språket. (…) Undervisningen bör 

vidare uppmuntra dem till självständig och skapande språklig verksamhet och väcka 

deras intresse för modersmålet och lust att vårda det. (…) Syftet med undervisningen i 

finska är att eleverna skall beredas möjlighet att bevara och utveckla sitt modersmål. 

(Skolverket 1969 s. 216) 
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Det allmänna innehållet i denna kursplan rekommenderades tillika för undervisning i andra 

hemspråk och ett tillägg som innehöll metodiska instruktioner för att undervisa minoritetselever 

kom 1970. Den ökade invandringen och de nya invånarnas kunskaper i både svenska och 

modersmålet lyftes fram i politiska diskussioner (Hyltenstam & Milani 2012). Resultatet av den 

politiska debatten blev ett riksdagsbeslut och hemspråksreformen infördes 1977. Reformen 

blev ett viktigt medel för skolans utveckling och önskan att försöka förverkliga 

invandrarpolitiken genom att fastslå samhällets stöd för invandrarelevers utveckling mot 

aktiv tvåspråkighet. Kommunerna blev nu skyldiga att anordna hemspråksundervisning för 

modersmålsberättigade elever (Tuomela 2002). De nya skyldigheterna omfattade fyra punkter: 

 

• Att anordna undervisning i hemspråk för elever som behövde och önskade delta i 

sådan undervisning. Verksamheten skulle ges den omfattning som fordrades för att 

täcka elevens behov. 

• Att årligen inventera vilka elever som önskade undervisning i hemspråk och 

bedöma antalet veckotimmar för varje enskild elev efter behov. Föräldrarna skulle 

ges möjlighet att delta i inventeringen. 

• Att informera om möjligheterna till undervisning i och på hemspråket och dess 

betydelse för invandrarbarnen. Informationen skulle ske genom uppsökande 

verksamhet eller andra former av direkta kontakter med föräldrarna. I samband 

med detta skulle man också diskutera formerna för barnens språkutveckling. 

• Att upprätta ett handlingsprogram där principerna för fördelningen av de statliga 

resurserna skulle anges. (Hyltenstam 1996 s. 46) 

 

Hemspråk var då ett frivilligt ämne som de berättigade eleverna fick söka om på nytt varje år, 

men å andra sidan var deltagandet obligatorisk för alla lektioner under hela läsåret. Ämnet 

skulle ersätta undervisning i motsvarande omfattning av andra ämnen eller fria aktiviteter, men 

det förekom inga anvisningar om vilket eller vilka ämnen som skulle ersättas. Ytterligare en 

förändring som skedde i samband med reformen var etableringen av tjänster för 

hemspråkslärare. Mellan 1977 och 1988 utbildades hemspråkslärare på den så kallade 

hemspråkslärarlinjen på högskolenivå (Hyltenstam 1996).  

          Hemspråk introducerades som ett eget ämne för första gången i Lgr 80. Enligt 

Hyltenstam (1996) ökade antalet anställda hemspråkslärare varje år fram till slutet av 80-talet 

och sjönk därefter. Han förklarar vidare att den drastiska minskningen framförallt berodde på 

kraftiga nedskärningar inom hemspråksundervisningen till följd av en rapport om 

Invandrarundervisning i grundskolan (RRV 1990) från Riksrevisionsverket. Rapporten, som 
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hade stora politiska konsekvenser på modersmålsundervisning, behandlade i högsta grad 

problem inom hemspråksundervisning.  ”Rapporten innehåller inte en enda positiv synpunkt på 

hemspråksundervisning; den bild som målas upp är helt svart” (Hyltenstam 1996 s. 23).  

          Författaren (Hyltenstam 1996) kritiserar rapportens brist på förståelse för 

invandrarundervisningens förutsättningar och villkor. Han anser att utredarna iakttog 

invandrar- och hemspråksundervisning enbart som ett medel för att snarast få invandrarelever 

att klara av den svenska skolan. Andra aspekter som var tänkta att tillgodose andra syften, 

nämligen bevarandet och utvecklandet av elevens språklig- och kulturell identitet, beaktades 

inte. Det var således viktigare att ”hålla fram negativa aspekter på hemspråksundervisningen 

som visade hur dåligt verksamheten fungerade och vilket resursslöseri den (innebar) än att ge 

en allsidig belysning” (a.a. s. 23).  

          År 1991 ändrades stadgan och kommunerna var inte längre skyldiga att anordna 

undervisning i hemspråk om det inte fanns en lämplig lärare, undervisningsgrupper med minst 

fem elever samt att hemspråksundervisningen kunde förläggas efter skoltiden. Ämnets 

definition blev dessutom snävare då de berättigade elevernas modersmål inte längre skulle 

utgöra ”ett levande inslag i hemmet” utan ”ett dagligt umgängesspråk”.  

          De grundläggande reglerna för modersmålsundervisningen, som det kom att kallas, i Lpo 

94 kvarstod och de nya bestämmelserna var att modersmålsundervisning i grundskolan kunde 

ges enligt fyra alternativ: inom språkvalet, inom elevens val, inom skolans val och utanför 

timplanen samt att kursplanen i ämnet inte bara skulle vara inriktad mot språk utan även mot 

elevens kulturarv (Hyltenstam 1996).  

 

 

2.1.1 Dagens kursplan - Lgr 11  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2011 s. 9) 

 

Detta citat är hämtat från den aktuella läroplanen för grundskolan ur avsnittet En likvärdig 

utbildning och ingår i skolans värdegrund och uppdrag. Modersmålsundervisning ”ger elever 

med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan” 

(Skolverket 2018a). Med modersmål menar Skolverket det första språket eleven har lärt sig 
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och/eller det språk som kommuniceras i hemmet. Undervisning i modersmål ska erbjudas till 

elever om ”språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande 

kunskaper i språket” (Skolverket 2018b). Undantaget för denna regel är Sveriges nationella 

minoriteter samt adopterade barn, som då har rätt till modersmålsundervisning oavsett 

grundläggande kunskaper eller språk i hemmet. Det är de modersmålsberättigade elevernas 

vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och ansökan sker 

alltid via skolans rektor. Lektionerna sker en gång i veckan efter ordinarie skoltid och varar i 

cirka 60 minuter eller mindre beroende på vissa förutsättningar som till exempel 

schemaläggning och gruppstorlek. 

          Modersmålsundervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål, 

med undantag för undervisning i samiska där man följer sameskolans kursplan för ämnet. 

Kursplanen för ämnet modersmål i Lgr 11 innehåller tre avsnitt: syfte, centrala mål och 

kunskapskrav. Ämnets syfte sammanfattas på följande sätt:  

 

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där 

modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (Skolverket 2011) 

 

Enligt kursplanen (Skolverket 2011) ska undervisning i ämnet modersmål ge eleven möjligheten 

att bland annat utveckla sin tal- och skriftspråkliga förmåga, erövra kunskaper om 

modersmålets uppbyggnad och betydelse, stimulera elevens intresse för att läsa och skriva 

genom användning av olika litteraturgenre, utveckla förståelse för omvärlden samt kunskaper 

om hur man formulerar egna åsikter och stärka sin kulturella identitet.  

          Ämnets centrala innehåll är uppdelat i fem avsnitt som behandlar olika 

undervisningsmoment. Läsa och skriva handlar om att använda olika strategier för att förstå 
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och tolka olika typer av texter samt regler för språkriktighet. Tala, lyssna och samtala rör det 

muntliga såsom berättande för olika mottagare, uttalets betydelse, betoning och satsmelodi. Här 

tar man även upp uttal i jämförelse med det svenska språket. Berättande texter och 

sakprosatexter handlar om olika litteraturområden från olika tider med anknytning till 

modersmålets tradition och andra områden där modersmålet talas. Språkbruk ger eleven 

kunskaper i att uttrycka känslor och åsikter genom ord och begrepp och det sista avsnittet, kultur 

och samhälle, bemöter modersmålets traditioner, högtider och musik från olika områden där 

modersmålet talas.  

          Kunskapskraven är i princip uppdelat i tre delar: Läs-, skriftliga och muntliga förmågor 

med tillhörande kriterier. Två tredje delar av kraven utgör läs- och skrivförmågor vilket lägger 

stor vikt på elevernas förkunskaper i dessa moment. Dessutom kan de vägledande orden 

upplevas som lite hjälp, vilket innebär att tolkning av kunskapskraven kan kännas som en 

osäker och otydlig uppgift. Till skillnad från moderna språk har modersmålsundervisning en 

gemensam kursplan som gäller oavsett språk. 

 
By and large, there is a sharp boundary between mother tongue instruction and other 

subjects in the curriculum, not only in terms of organization and policy but also in terms 

of content. The subject syllabus and the knowledge requirements for mother tongue 

instruction are relatively vague, as they state only the overarching aims for all the 

minority languages encompassed by mother tongue instruction and specify nothing 

about the various individual languages. (…) The syllabus does not prescribe how the 

teachers should be creating a learning environment in which the students can reach the 

aims and goals, nor how they can secure a progression in the subject throughout the 

grades. One could argue that the vagueness of the syllabus offers the mother tongue 

teachers relatively large freedom to plan the instruction on basis of personal 

pedagogical preferences. (Ganuza & Hedman 2015 s. 3) 

 

I en artikel av Lainio (2012), Modersmåls erkända och negligerade roller, jämförs det centrala 

innehållet i modersmål med svenska och engelska. Där ”framstår möjligheterna att uppnå målen 

i svenska och till exempel engelska som överkomliga, men får inom ramen för 

modersmålsundervisningen snarast ses som utopiska” (a.a. s. 82). 

 

Modersmålsundervisningen ska uppnå sina mål på 30–60 minuter i veckan, och på 

frivillig basis (…). Om man räknar med 40 veckor per läsår och en timme per vecka, 

vilket generellt är i överkant räknat över hela grundskoletiden, blir det totalt cirka 360 
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timmar under hela grundskolan. För svenska och engelska gäller för grundskolan 

följande timplaner: Svenska (eller svenska som andraspråk) 1 490 timmar (och) 

Engelska 480 timmar. (a.a. s. 83) 
  

Vidare menar Lainio (2012) att förutsättningarna för modersmålsundervisningen att uppnå sina 

mål försvåras av den begränsade tid ämnet ges.   

 

 

2.2 Modersmålets roll i skolan  

 

Världen (har) kommit närmare oss. Människor förflyttar sig av olika skäl mellan länder 

och kontinenter och kontakterna är många. En alltmer utvecklad informationsteknik 

möjliggör möten och kommunikation mellan människor och språk är oberoende av 

avstånd som tidigare varit omöjligt. (…) I den globaliserade världen är flerspråkighet 

en självklarhet. (Otterup & Ebeling 2018 s. 136-137) 

 

Det svenska samhället och därmed också den svenska skolan, har genomgått stora förändringar 

de senaste decennierna. Enligt Otterup och Ebeling (2018) har Sverige blivit ett mångkulturellt 

och flerspråkigt land, inte enbart på grund av den större invandringen under senare tid, utan 

också på grund av den globaliserade tid vi lever i. Enligt Språkrådet (Spetz 2014) finns det 

starkare formella rättigheter till modersmålsundervisning i Sverige jämfört med många andra 

länder i Norden och Europa. Den offentliga svenska inställningen är att kunskap i 

invandrarspråken har ett värde och är ett viktigt redskap för att lära sig svenska. Debatten om 

modersmålets betydelse för andraspråksinlärning har pågått länge. I en rapport om språk- och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, förklarar 

Skolinspektionen (2010) att trots de olika åsikter om hur modersmåls- och 

andraspråksundervisning ska organiseras och genomföras i praktiken, är forskarvärlden i alla 

fall eniga om dess betydelse. Vi lär oss helt enkelt bäst på ett språk som vi begriper. Hyltenstam 

(1996) tydliggör att inlärning av svenskan, andraspråket, underlättas om eleven redan har en 

lämplig utveckling av sitt första språk.  

 

I grova drag kan man säga att barnets språk- och begreppsutveckling sker parallellt på 

så sätt att dessa ständigt påverkar och stödjer varandra. (Hyltenstam 1996 s. 40) 
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Vidare menar han att ett barn lär sig genom olika erfarenheter och bygger kunskap från dessa 

erfarenheter. Det är lätt att komma ihåg och behålla information, om de är kopplade till 

erfarenheter vi kan lägga i ord, det vill säga på ett språk vi redan kan.  

          Enligt rapporten från Skolinspektionen (2010) har flerspråkiga elever som inte behärskar 

undervisningsspråket, sämre förutsättningar än svenskspråkiga elever som undervisas på deras 

modersmål. Därför rekommenderar forskare att möjligheten ges till flerspråkiga elever att 

utveckla sitt starkare språk parallellt med svenskan i skolarbetet. Utan stöd och undervisning 

på modersmålet hamnar den flerspråkiga eleven efter i kunskapsutveckling och riskerar att inte 

nå målen i de olika kursplansämnena. I boken Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald 

instämmer Lahdenperä (2008) med att skolan ska anstränga sig för att erbjuda undervisning på- 

och i de flerspråkiga elevernas modersmål. Vidare påpekar Lahdenperä att 

modersmålsundervisning dessvärre är frivilligt för eleven och organiseras i många kommuner 

utanför skolschemat utifrån ett monokulturellt perspektiv. De ambulerande modersmålslärarna 

har dålig kontakt med elevernas respektive skolor och ”kan därmed inte utgöra en resurs för 

elevens måluppfyllelse i olika ämnen” (a.a. s. 100). En rapport från Språkrådet om 

modersmålsundervisning (Spetz 2014) går ännu längre och uppger att ämnet modersmål, och 

modersmålslärarna, ofta har låg status och saknar förutsättningar att förverkliga 

styrdokumentens ambitioner. Detta tyder på att ämnet modersmåls roll och betydelse inte 

motsvarar sin rangordning i den svenska skolan, vilket är olyckligt då ”det mångspråkiga 

Sverige representeras i modersmålsundervisningen” (a.a. s. 7). 

 

 

2.3 Goda förutsättningar för språkinlärning  

 

Kursplanen i ämnet modersmål är inte anpassad till en specifik elevgrupp. De som väljer ämnet 

kommer från olika kulturella- och akademiska bakgrunder och behärskar modersmålet på olika 

nivåer. Detta skapar stora diskrepanser även bland jämnåriga elever. ”Children growing up with 

more than one language vary considerably in their language outcomes” (Nicoladis & Montanari 

2016 s. 109). Enligt författarna, (a.a.) utsätts tvåspråkiga barn per definition för ett annat språk 

än det språk som används i hemmet. Hur mycket barn hör båda språken beror på 

familjekonstellationen. Föräldrar och syskon är en viktig källa i minoritetsspråkets bevarande, 

men utanför hemmet, där majoritetsspråket dominerar, kan skolan också bidra till 

kunskapsutveckling på minoritetsspråket. 
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          Många faktorer, förklarar Nicoladis och Montanari (2016), medverkar till den 

tvåspråkiga elevens utveckling av kunskaper i vart och ett av sina språk: mängden och typen av 

språkexponering (hemma och i samhället), den lingvistiska komplexiteten, interaktionen 

mellan de två språk som lärs och den relativa roll som den socioekonomiska nivån (både i 

ursprungslandet och i Sverige) kan spela. 

 

All of these (factors) are natural outgrowths of the contexts in which bilingual children 

are acquiring their two languages and the nature of the language learning process itself. 

With sufficient, continued exposure to the two languages, bilingual speakers can be 

expected to achieve levels of proficiency similar to those of monolingual speakers. 

(Nicoladis & Montanari 2016 s. 135) 

 

Utifrån detta perspektiv, kan man konstatera att modersmålsundervisning i skolan ger fördelar 

för elevens minoritetsspråkutveckling.  

 

In the context of bilingual education, school may also be an important source of a 

different, more academic type of input in the minority language, as well as giving the 

child the opportunity to meet same-language peers (a.a. s. 107) 

 

Samverkan med modersmålsläraren och andra elever som talar samma modersmål ökar inte 

bara språkkunskaper utan bidrar även till att stärka elevernas kulturella identitet såväl som 

motivation. Gardner och Lambert (1972) beskriver motivation som en av de viktigaste 

faktorerna som påverkar elevens framgång i andraspråksinlärning. De menar att motivation ger 

den primära impulsen att initiera lärandet av ett andra språk och senare drivkraften att fortsätta 

och upprätthålla den långa inlärningsprocessen. Motivationen hemifrån tillsammans med 

modersmålsundervisning ger eleven kontinuitet och goda förutsättningar att utveckla och 

bevara modersmålet. 

          Ytterligare en förutsättning som har betydelse för inlärning i skolan är den pedagogiska 

miljön. Enligt Ladberg (2000) är en varierad läromiljö viktigt för att kunna tillgodose elever 

med olika inlärningsstilar. Hon menar att ”eleverna bör kunna välja formell eller informell 

möblering (…), ljuset bör varieras så att det går att välja starka eller svagare ljus. Om möjligt 

ska också ljudnivån kunna variera. Möbelgrupper för olika sociala grupperingar, enskilt arbete, 

arbete parvis och i små och i stora grupper. (…) Utrymme ska tillåta rörelse i rummet för dem 

som behöver det utan att de stör andra elevers arbete.” (a.a. s. 201). 
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2.4 Ramfaktorteori 

 

Jorgensen och Rienecker (2008) beskriver teori som ett akademiskt redskap som används för 

att undersöka material. I min analys av påverkande ramfaktorer och möjliga anpassningar inom 

modersmålsundervisning har jag granskat materialet utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.  

          Det ramfaktorteoretiska tänkandet presenterades av Urban Dahllöf 1967. Några år senare 

kom Ulf P. Lundgrens doktorsavhandling Frame factors and the teaching process som en 

uppföljning och empirisk verifiering av Dahllöfs verk (Lundgren 1972). Teorin bygger på 

tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. Dessa ramar antigen ger eller tar 

möjligheter, men de är inte orsaker till en viss verkan. För att möjliggöra en process med tydliga 

mål måste ramarna tas hänsyn till (Lundgren 1999). Ramfaktorer är alltså faktorer som är 

utanför lärarens kontroll och som begränsar undervisningssituationen (Broady 1999). Enligt 

Persson (2015) finns det många givna förutsättningar som påverkar både lärarens och elevens 

arbete.  

 
School as a phenomenon is associated with frames of an obvious nature, such as: 

curricula, goals decided by politicians, groups of pupils, time, economic and personal 

resources, school houses, classrooms, and the very organization of activities in school. 

Such frames are mirrored in many different perspectives on school and education. 

(Persson 2015 s. 1)  

 

Vill man förstå vilka faktorer som kan påverka modersmålsundervisningens utförande och 

genomförande, måste man beakta ramarna som modersmålsläraren tvingas förhålla sig till i 

verkligheten. Att analysera ramfaktorer ”ger läraren insikter i vad som är möjligt att genomföra 

och vad som är rimligt att förvänta sig av de som arbetar i skolan” (Lindström & Pennlert 2015 

s. 45).  

          Lundgren (1983) delar upp ramfaktorer i tre kategorier: konstitutionella ramar (ex. 

skollagar), organisatoriska ramar (ex. ekonomiska resurser) och fysiska ramar (ex. miljön och 

läromedel.).  Pettersens (2008) syn på ramfaktorer skiljer sig något från Lundgrens då han delar 

ramfaktorer mellan yttre och inre ramar. De yttre ramarna betecknar strukturella förhållanden 

som ligger utom lärarens kontroll (ex. tidsramar, läroplanen) vilket måste beaktas vid 

utformandet av undervisningen och de inre ramar (ex. förkunskaper, attityder) syftar på 
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förhållanden som ligger inom lärarens kontroll och beslutsområde. Han förklarar att det finns 

många faktorer som ”påverkar, modifierar, möjliggör och begränsar undervisnings- och 

lärarprocesserna och de intentionen (lärare) har för avsikt att realisera med undervisningen (a.a. 

s. 58). Han påstår att ramfaktorer antigen hämmar eller främjar undervisning så väl som lärande 

och delar upp dem i fem kategorier:  

 

1 Personramar: egenskaper, kunskaper, attityder, kompetenser och så vidare hos 

dem   som delar i undervisningen. 

2 Organisatoriska ramar: sammansättning, storlek, och organisering av     

studentgrupper och organisering av lärarstaben. 

3 Tidsramar: disponibel undervisningstid, och hur den fördelas mellan olika ämnen, 

teman och undervisning- och läraraktiviteter. 

4 Fysiska ramar: den fysiska och materiella miljön för undervisning och lärande, till 

exempel rumsutformning och tillgång till lokaler. Undervisningsmaterial och 

läraraktiviteter. 

5 Ekonomiska ramar: Det handlar såväl om hur många kronor och ören som 

utbildningen disponerar som om förvaltningen och fördelning av ekonomiska 

medel. Ekonomin ger i hög grad förutsättningar för övriga ramfaktorer. (Pettersen 

s. 59) 

 

Pettersen (2008) menar vidare att den konkreta lärarmiljön utgör kritiska faktorer som kan 

gynna och hämma lärarens undervisning och elevens lärande. Ändamålet med att identifiera de 

centrala faktorerna eller didaktiska kategorierna i lärarmiljön är att kunna planera och rätta till 

undervisningen inom de ramar som finns. Det handlar om att åtgärda och anpassa 

undervisningens innehåll och lärandemål för att stödja eleven i sitt lärande och i väsentligt 

avseende sträva efter kvalitetslärande. 

 

 

3 Metod 

 
 
3.1 Val av metod 

 

Hartman (2004) framhäver att en distinktion måste göras mellan två typer av undersökningar: 

kvantitativa och kvalitativ. Jag har till mitt arbete valt att göra en kvalitativ studie av den orsaken 
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att jag vill försöka förstå och tolka människors upplevelser och erfarenheter genom att jag sätter 

mig in i deras situation (a.a.). Hartman menar att det man undersöker varken kan mätas eller 

presenteras i numeriska värden, till skillnad från den kvantitativa metoden. Baserat på min 

studies syfte och frågeställningar om påverkande ramfaktorer och konsekvenser i ämnet 

modersmål, är en kvalitativ metod det mest lämpliga valet. Informanternas syn på deras 

verklighet och uppfattningar om olika ramfaktorer utgör samtalens kärna. 

          Enligt Kvale och Brinkman (2014) liknar den kvalitativa forskningsintervjuns struktur 

ett vanligt samtal fast med ett professionellt angreppssätt med syftet att diskutera och förstå den 

intervjuades eget perspektiv. ”Alla intervjuer har en struktur liksom alla samtal har en struktur, 

hur lös den än må vara” (Gillham 2008 s. 73). Jag har använt mig av en halvstrukturerad 

intervjuteknik för min studie. Den halvstrukturerade intervjun är, enligt Gillham (a.a.), den 

viktigaste typen av forskningsintervju eftersom den omfattar en bra balans mellan flexibilitet 

och struktur och därmed ger data av god kvalitet.  Den strukturerade delen innebär bland annat 

att samma frågor ställs till alla respondenter, följdfrågor används för att leda respondenterna 

vidare för att påverka samtalens likvärdighet samt att ungefär lika lång tid avsätts för varje 

intervju. De delar som är mindre strukturerade kännetecknas av öppna frågor där svarets 

karaktär är öppen och sonderande frågor som används om behovet finns vid en viss tidpunkt 

under samtalet.  

          Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1) för att kunna behålla fokus på 

studiens tema utan att styra samtalet för mycket. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 

intervjuguiden som en sorts manus som strukturerar intervjuns process. Det är intervjuaren som 

avgör ”hur strikt (den) kan följa guiden och hur mycket (den) ska följa upp intervjupersonens 

svar och de nya riktningar som kan öppna sig” (a.a. s. 172).  

 

 

3.2 Urval 

 

Enligt Skolverket (2018c) räknas ämnet modersmål som ett undantag när det gäller 

lärarlegitimation. Det finns för övrigt ingen officiell utbildning för modersmålslärare i 

dagsläget. Jag valde respondenter utifrån två följande kriterier: samtliga skulle vara behöriga 

lärare eller under utbildning och undervisa eller ha undervisat elever upp till årskurs nio i ämnet 

modersmål. Valet av enbart behöriga lärare eller lärare under utbildning gjorde jag medvetet 

för att öka resultatets trovärdighet då ämnet modersmål länge har präglats av låg status på grund 
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av bland annat bristen på utbildning. Det var också viktigt utifrån kursplanen att lärarna hade 

erfarenhet av att sätta betyg upp till årskurs nio. Ett bekvämlighetsurval (Trost 2010) var en 

faktor för att hitta lämpliga informanter då det inte fanns så många att välja från. Endast fem 

procent av modersmålslärare i kommunen där jag arbetar har lärarexamen.  

          Med hänsyn till dessa kriterier och förutsättningar valde jag ut sex informanter från två 

olika kommuner. Tre kvinnor och tre män med lärarexamen och erfarenhet av att undervisa från 

förskoleklass upp till årskurs nio, med undantag av två modersmålslärare. Två av informanterna 

arbetar med engelska samt spanska som modersmål. Den tredje respondenten har arbetat som 

modersmålslärare i franska cirka tio år, men arbetar idag som samordnare på 

modersmålsenheten i samma kommun. Den fjärde informanten har arbetat som 

modersmålslärare i engelska cirka 10 år, men arbetar idag som bild- och engelskalärare. Den 

femte informanten undervisar i fyra språk (franska, swahili, kirundi och kinyarwanda) och går 

Kompletterande pedagogisk utbildning/Vidareutbildning av lärare (KPU/VAL). Den sjätte har 

arbetat som modersmålslärare sedan 2006 och gick Modersmålslyftet 2010 (en tvåårig 

utbildning). De sex informanterna har getts följande fingerade namn: Louie, Samuel, George, 

Diana, Isabelle och Anita. 

 

 

3.3 Genomförande 

 

Samtliga informanter informerades om studiens syfte och frågeställningar redan under min 

första kontakt med dem. De hade dock inte tillgång till frågeguiden (bilaga 1) som användes 

under de aktuella intervjuerna. Under den första intervjun valde jag att ha frågeguiden på bordet 

framför mig men utom informantens synhåll. Jag märkte att informanten var obekväm och 

blickade mot papperet flera gånger under intervjun. Under de efterföljande intervjuerna valde 

jag därför att ha frågeguiden i mina händer inne i min anteckningsbok. Dessa frågor fungerade 

som stöd och vägledning genom intervjuerna för att se till att innehållet i samtalen var relevant 

för studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuguiden som ett manus som 

strukturerar intervjuprocessen och intervjuaren bedömer själv hur strikt guiden ska följas 

beroende på respondenternas svar och behovet av att följa upp vissa utvecklingar.  

          Varje lärare intervjuades separat. Fyra av samtalen ägde rum på en skola i ett 

konferensrum och i ett grupprum. De övriga två på modersmålsenheten samt på 

stadsbiblioteket. Varje samtal varade cirka 40-60 minuter och inleddes med några minuter av 
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allmän konversation för att minska spänningen innan själva intervjun. Jag valde att använda 

digitala verktyg för att spela in samtalen. Inspelningarna gjorde att jag hade tillgång till allt som 

sades under intervjuerna. Enligt Trost (2010) är en nackdel med att använda en 

inspelningsanordning, att informanten kan känna sig hämmad och självmedveten, men jag fann 

att de redan efter några minuter glömde bort detta faktum. Fördelen med användandet av 

inspelningsutrustning var att jag helt kunde fokusera på respondenterna utan att vara upptagen 

med att anteckna deras svar. Jag hade inför intervjun förtydligat att undersökningen handlar om 

modersmålsundervisning och ej studiehandledning.  

 

 

3.4 Bearbetning 

 

Trost (2010) föreslår att särskilja all data från de genomförda intervjuerna i tre steg: 

bearbetning, analysering och tolkning. ”Dessa tre steg behöver naturligtvis inte komma i åtskild 

ordning utan de griper in i varandra” (a.a. s. 147-148). I en kvalitativ studie är den stora 

utmaningen att skapa mening ur en massiv mängd data och skilja mellan det väsentliga och det 

triviala för att sedan identifiera betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg 2016). Allt material 

från intervjuerna har jag transkriberat och sedan analyserat med hjälp av kodning. Enligt 

författarna (a.a.) är kodning den process genom vilken författaren försöker att ta reda på vad all 

data handlar om för att sedan kunna kategorisera (substantiv kodning) och teoretisera (teoretisk 

kodning) det som är intressant och relevant för studien. Dessa koder har jag sedan kategoriserat 

i olika ramfaktorer som påverkar modersmålslärarens undervisning och arbetssituation likaså 

vilka anpassningar som görs. Kategorierna som framkom var lokal, utrustning, gruppstorlek, 

schema, tid, läroplanen, läromedel och samarbete. Innehållet i dessa kategorier möjliggjorde att 

jag sedan kunde göra en tolkning av materialet. Enligt Hartman (2004) är själva tolkningen 

slutpunkten för undersökningen och där framträder förståelsen man letar efter i den kvalitativa 

undersökningen.  

 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de fyra områden inom etiska riktlinjer för forskare. 

Från första kontakten med deltagarna har jag informerat dem om studiens allmänna syfte samt 
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att de deltar frivilligt i projektet enligt informerat samtycke. I överrensstämmelse med 

konfidentialitetskravet klargjorde jag för informanterna att materialet från studien endast skulle 

användas i forskningens syfte och att deras privata uppgifter inte skulle publiceras. Beslutet att 

genomföra studien innebär att jag anser att fördelarna för informanterna att delta i 

undersökningen överväger möjliga konsekvenser av deras medverkande. Slutligen har jag, 

enligt forskarens roll, sett till att resultatets innehåll är så korrekt och så opartiskt som möjligt 

(Kavle & Brinkman 2014).  

 

 

4 Resultat 

 

Jag har i uppdelningen av resultatet valt att utgå ifrån Pettersens (2008) fem kategorier – 

Personramar, Organisatoriska ramar, Tidsramar, Fysiska ramar och Ekonomiska ramar. 

Dock har jag utelämnat de ekonomiska ramarna som kategori, då de enligt Pettersson till stor 

del skapar förutsättningar för övriga ramfaktorer. Ekonomiska ramarna var ej heller något som 

informanterna särskilt belyste.  

 

 

4.1 Personramar 

 

I detta avsnitt tar informanterna upp sådant som rör elevers och lärares kunskaper i relation till 

kursplanen och dess kunskapskrav. De belyser sådant som i viss mån hamnar under kategorin 

organisatoriska ramar, men övervägande del ryms under personliga ramar då det i grunden 

handlar om relationen mellan modersmålslärarna och grundskolan.    
 

 
4.1.1 Kunskaper 

 

Fyra av informanterna är överens om att kunskapskraven i ämnet modersmål inte är anpassade 

till alla modersmålsberättigade elever. Louie, Samuel, George och Anita erkänner att 

kunskapskraven inte är anpassade till elever som är till exempel födda i Sverige, utan är avsedda 

för elever som har en lämplig skolbakgrund ifrån hemlandet. Elever som kan läsa och skriva på 
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modersmålet är absolut ingen självklarhet. Att nå målen i ämnet modersmål idag är dessutom 

en lyx, anser Louie, men poängterar att man ändå kan ha meningsfull undervisning som leder 

till utveckling. Ytterligare en punkt som tas upp är stora nivåskillnader mellan eleverna, särskilt 

inom grupper. Samuel påpekar att sådana stora nivåskillnader inte finns i andra ämnen och en 

informant tillägger att det är mycket att hinna med i kursplanen med den tid ämnet får. 

 

Det är inte lätt att ha elever med olika nivåer, bakgrunder och kulturer. Det är mycket 

att hinna med i kursplanen med 60 minuter i veckan (Anita). 

   

Två av informanterna uttrycker att det skulle vara bra om alla språk inom ämnet modersmål 

hade en anpassad kursplan, som i minoritetsspråken.  

        Isabelle, till skillnad från de andra, tycker att kunskapskraven i ämnet modersmål är för 

låga i engelska. Hon anser dock att kraven inom modersmål borde vara olika då det finns olika 

språk. En av informanterna upplever ibland kraven som orättvisa och ger ett exempel på hur 

det kan gå till när en elevs utveckling bromsas av ett enda krav.  

 

Man kan ha en elev som är oerhört duktig muntligt, men väldigt svag skriftligt och då 

kan det kännas lite orättvis med kunskapskraven. Det kan ju vara så att man har en elev 

som når A-nivå på alla kunskapskrav förutom just en. Man kan ju till och med bli 

underkänd på grund av att den inte har kommit upp på den (Diana). 

 

Hon berättar att hon har gått igenom tre olika kursplaner som lärare och anser att kriterierna i 

nuvarande kursplanen är mer omfattande, vilket hon anser vara positivt. Dock anser Diana att 

kunskapskraven i ämnet bild är betydligt tydligare än i ämnet engelska och modersmål. Trots 

detta säger hon att kunskapskraven i modersmål har varit ett bra verktyg för att visa eleverna 

var de ligger kunskapsmässigt och var de ska sikta. Dessutom påpekar hon att kraven finns 

översatta till engelska, vilket är en stor fördel.  

         Isabelle å andra sidan tycker att kunskapskraven är oklara. Hon syftar på att det saknas 

tydliga exempel på nyckelorden för att vägleda den som sätter betyg.  

 

Jag tycker att kunskapskraven är oklara och det är ett problem. Enkelt, god eller väldigt 

god men det finns inga tydliga exempel på vad detta betyder. I matematik finns det 

många tekniker, många exempel. Personligen vill jag ha enkla beskrivningar för att 

kunna tolka kraven (Isabelle).   

 



 

18 

Fyra av informanterna är överens om att utbildning spelar en stor roll i tolkningen av 

kunskapskraven. En modersmålslärare utan någon form av pedagogik bakgrund eller kunskap 

om didaktik känner säkert att det är svårt, menar George. Både Samuel och Anita uttrycker att 

det är svårt att tolka kunskapskraven utan utbildning och erfarenhet. Isabelle lyfter fram 

ytterligare en svårighet som rör kompetens hos den som betygsätter. Hon berättar att många av 

hennes elever har fått godkända eller högre betyg av tidigare modersmålslärare när de 

egentligen inte skulle få det. Detta sätter henne i en svår situation. Hon anser att många inte 

förstår hur man egentligen sätter betyg.  

          Louie tar upp att ämnet har dålig kontinuitet, vilket innebär att det ofta saknas 

dokumentation från tidigare modersmålslärare som underlag för betygsättning. Han erkänner 

att det finns gränser till vilka anpassningar modersmålsläraren kan göra för att se till att eleven 

når målen. Det är väldigt individuellt, menar han. Isabella använder elevernas intressen för att 

hjälpa dem nå målen. George, som bland annat undervisar franska, använder svenskan som ett 

verktyg under vissa moment inom kursplanen för att hjälpa eleverna läsa och känna igen olika 

ljud. Eleverna förstår vissa ljud bättre utifrån ett svenskt perspektiv, menar han. Men detta är 

såklart under förutsättning att eleverna behärskar svenska. En sak som han uppmärksammat är 

elevens inställning till ämnet modersmål. Många av dem vet inte att det är ett riktigt ämne och 

han måste ofta förklara för dem att det är ett ämne precis som matematik. Ytterligare en 

informant erfar att elever har bristfälliga kunskaper i vad ämnet modersmål är för något.   

 

De flesta vet inte ens att man kan få betyg. De kan inte ens skilja mellan modersmål 

och moderna språk, de vet inte att det är två olika ämnen med olika kursplaner 

(Samuel). 

 

Både Samuel och George menar att elevernas okunskap om ämnet modersmål påverkar dess 

status.   

 

 
4.1.2 Samarbete och inkludering 

 

Samtliga informanter konstaterar att det inte finns något samarbete mellan modersmålsläraren 

och den övriga skolverksamheten. Som studiehandledare har man mycket samarbete, 

förtydligar Samuel och George, men inte som modersmålslärare. Vidare poängteras att de 

börjar undervisa i modersmål när övriga lärare slutar deras undervisning för dagen.  
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Inom studiehandledning har man samarbete med övriga personalen, men inte med 

modersmålsundervisning. Andra lärare slutar när jag börjar och ibland träffar man 

ingen alls (George).  

 

Även det inbördes samarbetet mellan modersmålslärarna behöver förbättras anser Isabelle, som 

vid flera tillfällen har försökt kontakta andra modersmålslärare om att samarbeta. 

            Diana och Louie belyser att varken ämnet eller elevernas utveckling i modersmål tas upp 

tillräckligt ofta under utvecklingssamtalen. En av dem poängterar att elevens språkliga 

utveckling har stor betydelse. 

 

Det är inte speciellt ofta att någon frågar efter omdömen i modersmål även om det är 

oerhört viktigt alltså själva språket för eleverna. Om inte de känner sig trygga i ett språk 

kan andra språk vara svåra också. Det har hänt någon enstaka gång under de åren jag 

arbetade att en lärare har frågat efter omdöme i modersmål (Diana).  

 

Louie upplever att det finns en okunskap bland övrig personal på skolorna om vad 

modersmålsämnet är och att detta påverkar ämnets status. Han menar vidare att 

modersmålspedagogen bör ta ansvaret att informera skolans personal om vad ämnet är, annars 

sker ingen förändring. Isabelle och Anita anser dock att det finns de som förstår vikten av ämnet 

modersmål i skolan. 

          En annan brist i samarbetet mellan skolan och modersmålslärarna tas upp av två 

informanter. Modersmålslärarna har begränsad användning av den webbtjänst som skolan 

använder sig av för att informera vårdnadshavare om sådant som rör elevens skolgång, till 

exempel scheman, frånvaro och kunskapsutveckling. Anita menar att modersmålsämnet blir 

ifrågasatt av både elever och föräldrar när till exempel modersmålslektionerna inte finns med i 

de skolscheman som syns i webbtjänsten. Diana tar dessutom upp bristen på information till 

modersmålslärarna angående vilka rutiner som gäller vid till exempel brandutrymning.  

          Ingen av informanterna ingår i något av skolans arbetslag i rollen som modersmålslärare. 

En av informanterna upplever att det finns en uppdelning mellan dem och övriga lärare.   

 

Det finns en ”dem och oss”- attityd även i personalrummen. Vi sitter på en sida och 

”riktiga” lärare sitter på andra sidan. Vi pratar inte med varandra. Om man börjar prata 

med dem är det nästan som att de springer bort, det är konstigt (Isabelle). 
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Hon tror att en av anledningarna till avståndet mellan modersmålslärarna och de andra lärarna 

kan vara språket, men menar att även bristen på utbildning kan vara en orsak. De flesta av 

hennes kollegor saknar lärarutbildning och Isabelle är av åsikten att detta försämrar ämnets 

status. Hon upplever personligen att det har skett en förändring sedan hon utbildat sig till lärare 

och att de nu visar en större respekt för henne.   

 

 

4.2 Organisatoriska ramar 

 

I detta avsnitt redovisar jag om för- och nackdelar med gruppundervisning och enskild 

undervisning. 

 

 

4.2.1 Grupp- och enskild undervisning 

 

Samtliga informanter konstaterar att det finns fördelar med att undervisa eleverna i grupp. 

Diana, Isabelle och Samuel anser dessutom att enskild undervisning kan vara en nackdel. Diana 

berättar att hon tidigare hade en elev i taget, men att hon då upplevde arbetet som både svårare 

och inte lika roligt. Samuel har noterat att elever som har enskild undervisning blir mycket 

tröttare då det blir alltför intensivt för dem, men menar också att gruppundervisning fungerar 

bättre med något äldre elever. Han upplever att de som jobbar i grupp blir mindre trötta tack 

vare att de har varandra och kan samarbeta.  

          Den fördel som främst lyfts fram med gruppundervisning, är att eleverna får öva i att 

samtala med varandra, vilket George menar är det viktigaste med modersmålsundervisningen. 

Isabelle lyfter även fram möjligheten att kunna hjälpa enskilda elever samtidigt som de andra 

arbetar, samt att de får höra olika dialekter av deras språk. Hon kan dessutom bedöma elevens 

kunskapsnivå i samtalen med andra elever.    

  
Fördel med grupper är att de kan prata tillsammans, diskutera. De kan arbeta tillsammans 

medans jag arbetar med en annan som behöver lite mer hjälp, man kan dela upp dem och 

göra olika saker. Det är bra för eleverna att kunna höra andra dialekter. Det är också ett bra 

sätt för mig att bedöma vilken nivå de har när de diskuterar med andra elever (Isabelle). 
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Förutom möjligheten till samtal mellan elever som finns i samband med gruppundervisning, 

anser Samuel, Diana och Anita att eleverna även får tillfälle att lära av varandra. Det gäller 

dock för läraren att anpassa undervisningen så att detta fungerar. 

 

De som är starkare hjälper alltid till, ofta utan att man säger. De har nytta av varandra. 

Det beror på läraren, det är viktigt att uppmuntra och visa alla vad de är bra på. Det 

som är roligast är att alla kan ta del av varandras kultur. Vi berättar för varandra, 

presenterar om länder, kommunicerar (Anita). 

 

Ett problem med gruppundervisning är att elever jämför den individuella kunskapsnivån mellan 

varandra, vilket kan skapa otrygghet hos elever. Att jämföra och rangordna är något som de har 

med sig hemifrån och från den egna kulturen, anser Anita. Hon ser att det tar tid för eleverna 

att förstå att det ser olika ut för alla. Ibland kan hon låta de elever som är ”lite starkare” komma 

något senare till lektionen, så att hon får tid att förklara saker för de andra. 

          Samuel och Louie ser även svårigheter med att anpassa undervisning utifrån elevernas 

olika kunskapsnivå och menar att det kan vara stor skillnad mellan eleverna. En av dem lyfter 

i samband med detta fram gruppstorlekens betydelse. 

 

Har man olika nivåer bland en grupp med bara 3 elever till exempel går det men har man 

enorma skillnader mellan elever i en stor grupp med 20-30 elever, går det inte (Louie). 

 

Även Diana kopplar ihop stora grupper med svårigheter i samband med gruppundervisning och 

upplever det vara svårt att hinna med alla elever och att prata med dem om hur de ligger till 

kunskapsmässigt.   

 

 

4.3 Tidsramar  

 

Informanternas tar i detta avsnitt upp sådant som rör tid i form av lektionernas placering under 

elevens skoldag och den lektionstid som modersmålsläraren förfogar över. 

 

 
4.3.1 Tid – placering i schemat 
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Samtliga informanter anser att ämnets placering i schemat, dvs att lektionerna sker efter 

ordinarie skoltid, påverkar modersmålsundervisningen negativt utifrån olika perspektiv. Alla är 

överens om att eleverna är trötta och hungriga efter en lång skoldag vilket innebär att 

energinivån ofta är låg. Isabelle föreslår till föräldrarna att skicka med någonting att äta med de 

äldre eleverna som inte får mellanmål på skolan. Diana och Anita ser alltid till att det finns fika 

till eleverna som till exempel frukt och hårt bröd. Detta bekostar de själva.  

          Två av informanterna har haft möjligheten att undervisa från morgonen på vissa 

högstadier, vilket har för- och nackdelar. Samuel upplever att eleverna är piggare och har bättre 

koncentration medan Isabella säger att morgonundervisning inte passar de äldre, som oftast är 

som tröttast på morgonen. Dessutom är detta en lösning som enbart fungerar på skolor som har 

så kallad sovmorgon och börjar senare på förmiddagen. Anita har även hon undervisning på 

morgonen, dock med yngre elever. Detta är en överenskommelse hon har med rektorn och 

klassläraren. Hon ser väldigt positivt på denna möjlighet då hon anser att eleverna redan är redo 

för dagen, orkar mer och uppskattar att kunna ha lektion samtidigt som alla andra. 

          Louie poängterar att modersmålsundervisningen konkurrerar med fritidsverksamheten 

vilket innebär en ständig konflikt mellan ämnet och elevernas fritidsintressen.  Han lyfter fram 

ytterligare en konsekvens av att ha undervisning efter ordinarie skoltid som rör ämnets 

trovärdighet. En följd av detta är att elever och föräldrar tror att deltagandet är valfritt. Louie 

påstår att alltför många elever och vuxna inte vet att ämnet är obligatorisk. Han man sökt och 

fått modersmål är det obligatoriskt för eleven att delta tills man säger upp sin plats. 

 

När det gäller schema finns det ingen elev som säger ”Jag vill inte ha matematik på 

fredag eftermiddag mellan klockan 14 och 15” men det är ok att tycka det när det är 

modersmålsundervisning. Det borde inte vara så (Louie). 

 

Han påpekar att elevens schema innehåller alla skolämnen förutom modersmål och det skapar 

motsägelser när det kommer till ämnets trovärdighet. Samuel tar upp utanförskapet som 

modersmålslärare känner på grund av att ämnet ligger utanför schemat. Han berättar om övriga 

skolaktörer som vägrar ta emot information som rör modersmålsundervisningen. 

 

Viss personal vill inte ens ta emot information om eller från oss. De säger att ämnet 

ligger utanför schemat och att de inte har någonting att göra med det. Ibland svarar de 

inte ens på mail från mig (Samuel).  
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4.3.2 Tid – lektionstimmar  

 

Informanterna är överens om att den tilldelade tiden (60 minuter i veckan) för 

modersmålsundervisning inte räcker till. Anita som arbetar i en annan kommun än de övriga 

informanterna har haft, fram till 2017, 90 undervisningsminuter i veckan. Nedskärningen har 

påverkat henne och hennes elever negativt då en timme upplevs som stressigt. Eleverna klagar 

till och med på att de inte har hunnit göra allt och undrar hur de ska kunna få betyg.  

          En av informanterna tar upp små detaljer som påverkar lektionerna och trycker på att 

varje minut räknas när man har modersmålsundervisning. 

 

Det kan räcka med att eleven har glömt någonting, en nyckel till exempel och måste 

springa runt och leta. Tiden går, eleven har inte med sig materialet och vi kan inte arbeta 

med det vi hade planerat. Så blir det ibland (Isabelle).  

 

Louie lyfter fram ett bekymmer med kursplanen. Han förklarar att modersmålsläraren ofta 

måste prioritera bort vissa punkter som andra språkämnen (svenska, engelska, moderna språk) 

inte tvingas göra då de har andra förutsättningar. Samuel och George påpekar att tidsbristen 

speciellt drabbar de elever som har sämre förkunskaper.  

 

Tänk dig en elev som är född och uppvuxen här i Sverige. Som har aldrig varit i sitt 

hemland och saknar skolbakgrund på modersmålet. En timme i veckan räcker inte för 

att nå målen (George). 

 

George berättar vidare att man som modersmålslärare försöker göra allt möjligt under en timme, 

men erkänner att det är för lite tid. Trots detta medger han att 60 minuter är bättre än ingenting 

alls.  

          Diana är den som har undervisat de till elevantalet största grupperna av informanterna. 

För att få så många elever som möjligt att delta i modersmålsundervisning hade hon en ”drop-

in” tid mellan till exempel kl. 15-17 en bestämd dag i veckan. Det var en lösning som gav alla 

elever en möjlighet att komma till lektionen när det passade dem. Samtidigt kunde de som ville 

stanna längre än en timme. 
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4.4 Fysiska ramar 

 

I detta avsnitt tar informanterna upp tillgången till lämpliga läromedel, utrustning som 

exempelvis digitala verktyg samt vilken typ av lokal de har tillgång till.  

 

 

4.4.1 Läromedel 

 

Samtliga informanter, med undantag av Isabelle, har haft svårigheter med att få tag i lämpliga 

läromedel vid någon tidpunkt.  

          Samuel har samlat mycket material genom åren och känner idag att läromedel inte är 

något hinder. Han har digitaliserat nästan allt sitt material, men poängterar att elever också 

behöver arbeta med papper och penna ibland. George, som undervisar i fyra olika modersmål, 

skapar mycket material själv då det är svårt att få tag i läromedel till tre av dessa språk. Han 

beställer böcker från Tanzania och Burundi, men säger att det finns inga läromedel för att lära 

ut dessa språk som ett modersmål. Det är relativt lätt att hitta läromedel på franska, som anses 

vara ett stort språk, men dessa läromedel är ofta till för att undervisa franska inom moderna 

språk, säger han. Diana och Isabelle har en fördel av att ha engelska som undervisningsspråk 

då det finns många läromedel att tillgå.  

 
Fördelen med att ha engelska är att det finns mycket man kan använda sig av. Det är 

inte så lätt att hitta läromedel i andra språk speciellt om man letar efter elevernas 

intressen. Då är det mer tidskrävande (Isabelle).  

 

Båda två har beställt böcker från sina hemländer. Diana fick tillåtelse att köpa läromedel ibland 

från enheten, men fick inte spendera alltför mycket. Hon berättar även att många av föräldrarna 

donerade böcker. Samuel, George, Isabelle och Diana har delvis bekostat läromedel själva.  

Anitas kommun lägger ut pengar för att modersmålslärarna ska kunna köpa läromedel. De har 

till och med en överenskommelse med en stor bokhandel där hon beställer det mesta av 

materialet. Hon nämner också att det finns en lärare här i Sverige som har skrivit böcker på 

arabiska som är anpassade till elever som bor i Sverige och har arabiska som modersmål.  

           En informant lyfter fram ytterligare ett problem med läromedel som har med bristande 

utbildning att göra och menar att många inte vet vad bra läromedel är överhuvudtaget.  
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Vissa kanske försöker göra som andra språklärare gör med liknande typ av material 

som egentligen inte är anpassat till förutsättningar vi har på modersmål. (…) Jag tror 

att de måste tänka mer tematiskt (Louie).  

 

Han betonar vikten av bra läromedel och anser att ju större grupperna är, desto viktigare är 

läromedel.  

 

 

4.4.2 Utrustning 

 

Idag har Samuel och Anita allt de behöver i form av utrustning, men berättar att det inte alltid 

varit så. Förut hade de varken tillgång till tavla eller digital utrustning, men med åren har de 

börjat att ta för sig och kräva lokaler med lämplig utrustning av skolorna.  

          Isabelle, som arbetar till största delen på samma skola, känner att hon har all utrustning 

hon behöver. Hon har förmånen att få använda sig av lokalen där hon gjorde sin praktik och har 

lärarens tillåtelse att använda allt hon behöver. Isabelle medger dock att hon är osäker på om 

hon skulle få tillgång till lämplig utrustning annars. I vissa lokaler på andra skolor saknas det 

whiteboard. 

          Diana fick byta lokal på en och samma skola flera gånger under sin period som 

modersmålslärare på grund av olika faktorer. Hon berättar att de flesta rum saknade 

grundläggande utrustning. Samtliga informanter har eller har haft tillgång till kopiator, men 

Diana nämner att kopiatorn på en av skolorna fanns i en annan byggnad, vilket inte var optimalt 

och dessutom tidskrävande. 

          Louie tar upp ett annat perspektiv när det gäller it-utrustning som till exempel Ipads.  Han 

erkänner att inte alla modersmålslärare har förmågan att använda sig av sådan utrustning.   

George, som har små grupper, föredrar att använda sig av digitala verktyg, men poängterar att 

han hellre väljer att använda sig av sin egen Ipad oavsett om eleverna har egna på skolan. När 

jag frågar varför, förklarar han att det finns en risk att eleverna gör andra saker på deras Ipads 

istället för att arbeta med modersmål, som till exempel att spela spel eller titta på Youtube. Att 

endast använda sin egen Ipad ger honom kontroll över vad som pågår i klassrummet.  

       En annan svårighet tas upp av en informant som ej har tillgång till digital utrustning för de 

yngre eleverna.  
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Det kan vara svårt med de yngre elever som inte har egna Ipads. Det finns säkert klass- 

Ipads med jag har inte tillgång till dem. Det blir papper och penna. De som går i 

högstadiet brukar ha dator eller Ipads (Isabelle). 

 

 

4.4.3 Lokaler 

 

Anita är den enda av informanterna som har en fast lokal, särskilt anpassad för 

modersmålsundervisning. I lokalen har de möjlighet att inreda som de vill och trots att det är 

flera olika språklärare som delar på rummet, anser hon att det är bra. De har även lokaler för 

planering och vila, berättar Anita. Även Isabelle, George och Samuel anser att de har tillgång 

till bra lokaler, men i deras fall handlar det inte om fasta rum som är anpassade för 

modersmålsundervisning. Det är istället skolans lokaler som de får använda sig av. En nackdel 

med att använda andra lärares klassrum är att lärarna ibland går in och ut i klassrummet vilket 

kan störa undervisningen, menar Isabelle. Två av informanterna lyfter även fram vikten av att 

de själva tar ansvar för att få tillgång till skolans lokaler. 

 

Jag brukar prata med rektorn, de vet varför jag är där. Jag har tillgång till klassrum, lediga 

lokaler, så jag har inga problem med lokal (George).   

 

Lokalerna har blivit mycket bättre. I början visste jag inte så mycket, jag frågade för mycket 

om var jag kunde vara. Om man väntar på att folk ska fixa saker händer ingenting. Man 

måste vara bestämd och säga att jag vill ha en nyckel och säga att jag vill ha det här rummet. 

Då brukar det funka. Det kan komma in personal ibland medan jag har undervisning men 

inte så ofta (Samuel). 

 

Samuel berättar att han numera planerar ute på skolorna, till skillnad från tidigare då han 

planerade hemma. Han anser att detta fungerar mycket bättre för honom, trots att han sitter i 

skolans personalrum där folk pratar och dricker kaffe. Samuel menar att han ändå kan 

koncentrera sig och att det är värt mycket att ha en lokal på skolan att planera i. 

          Enligt Louie är det skillnad på lokal beroende på vilken skola du arbetar i och om det är 

låg- eller högstadiet. Han menar att det inte finns lokaler som från början är tänkta till 

modersmålsundervisning och att de i bästa fall får ett rum där de ej blir störda. Det är dessutom 

många modersmålslärare som behöver ha tillgång till rummen under samma tider, vilket skapar 

konkurrens om lokalerna. 
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          En informant tar upp problemet med att modersmålslärarna inte har lokaler som är deras 

egna och berättar om ett tillfälle där lokalen låg i en källare. 

 

Det var lite svårt att få en lokal eftersom det var en F-5 skola, de flesta eleverna var kvar 

på skolan för fritidsverksamhet, det var en liten skola och det var trångt. De flesta klassrum 

var upptagna så vi fick en källarlokal. Vi var alltså nere i källaren. Det var ganska litet. Det 

fanns två rum som de hade haft som någon form av fritidsverksamhet i tidigare, så det 

fanns en soffa, något bord och ett skåp där jag kunde ha mina saker. Jag tror att det fanns 

någon kran med vatten, men ingen whiteboard, ingen utrustning. Ingen annan använde 

lokalen så jag kunde lämna mitt material och så var det kvar när jag kom tillbaka. Vi var i 

den lokalen i 4-5 år tills det började lukta illa. Det var råttor i lokalen och de hade lagt ut 

gift och i och med att råttorna dog där nere och då började det lukta lite illa. Dessutom var 

det kallt och fuktigt (Diana).   

   

Efter att de lämnat källarlokalen på grund av lukten, flyttades modersmålsundervisningen till 

textilslöjdens lokal. Där var bänkarna höga, de satt bland symaskiner och nålar samt att det ej 

gick att sitta bredvid varandra, berättar Diana. Hon menar att eleverna faktiskt trivdes bättre i 

källarlokalen eftersom det var deras egen lokal och att de därför kunde känna sig lite speciella. 

Hon har även undervisat i ett bibliotek som låg vägg i vägg med matsalen där fritidsbarnen åt 

mellanmål på eftermiddagen. Detta innebar störande ljud från både barn och dörrar som 

smällde, menar Diana. Hon tillägger att många dessutom använde biblioteket som passage, 

vilket ofta störde hennes undervisning. Fördelen med lokalen var dock att de hade tillgång till 

böcker på engelska och en whiteboard på hjul.    

 

 

5 Sammanfattande diskussion 

 

Under diskussionen sammanfattas, analyseras och värderas resultatet av mina forskningsfrågor 

(se sida 2). Jag har valt att dela upp detta avsnitt i två kategorier, där ramfaktorer antingen 

hämmar eller främjar undervisning och lärande. I metoddiskussionen resonerar jag om studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och användbarhet samt egna kritiska reflektioner. 
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5.1 Ramar som hämmar 

 
 
5.1.1 Personramar 

 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden (se sida 11) utgör två tredje delar av kunskapskraven läs- 

och skrivförmågor, vilket lägger stor vikt på elevernas förkunskaper i dessa moment. 

Kursplanen är riktad mot elever med någon form av akademisk bakgrund i modersmålet, men 

i verkligheten finns det många elever som inte passar in i denna mall. De 

modersmålsberättigade eleverna kommer från olika kulturella- och akademiska bakgrunder och 

behärskar modersmålet på olika nivåer. Detta påpekas av Nicoladis och Montanari (2015) som 

förklarar att språkutfallet varierar avsevärt från elev till elev. Informanterna uppfattar elevernas 

avsaknad av förkunskaper, kombinerat med tidsbristen, som en negativ konsekvens och därmed 

en försvårande faktor i deras uppdrag att undervisa enligt läroplanens befallning. Detta 

överensstämmer med Lainios (2012) konstaterande, där möjligheterna till att nå målen i ämnet 

modersmål ses som utopiska i samband med den begränsade tid ämnet ges. En anpassad 

kursplan i modersmål, som den i andra minoritetsspråk, skulle vara mer lämpad med tanke på 

dagens verklighet. Missnöjet om begränsad undervisningstid och svårigheten att nå målen tas 

likaså upp i Skolverkets rapport (2008).   

          Som modersmålslärare kan jag av egen erfarenhet tillägga att det, förutom faktorn att 

undervisa i ett ämne med alldeles för höga krav, finns konsekvenser som är kopplade till 

elevernas personliga bekymmer och förväntningar. Det kan inte vara lätt för ett barn att flytta 

till ett nytt land och behöva lära sig ett nytt språk från grunden. De stöter på många hinder och 

motgångar under denna process och ämnet modersmål, som borde vara en möjlighet för dem 

att visa och utveckla sina kunskaper i sitt modersmål, riskerar istället att bli ytterligare ett hinder 

och besvikelse de måste ta sig genom. Det kan upplevas som en tung uppgift för eleven och ett 

omöjligt uppdrag för modersmålsläraren som saknar förutsättningar att förverkliga 

styrdokumentens ambitioner, vilket även påpekas i Språkrådets rapport (2014).  

          Om jag fritt fick anpassa ramarna för min egen undervisning i modersmål för att arbeta 

utifrån kursplanens målsättning, skulle kunskapskraven först och främst anpassas till de 

målgrupper som faktiskt existerar inom detta ämne. Verkligheten är att elever som deltar i 

modersmålsundervisning ofta har olika bakgrunder och förutsättningar när det gäller 

förkunskaper i modersmålet, precis som elever som läser ett minoritetsspråk. Varför det finns 
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separata kursplaner för minoritetsspråken och inte för de övriga språken inom modersmål, kan 

därför ifrågasättas. 

          Samarbetet mellan modersmålsläraren och den övriga skolverksamheten existerar enligt 

informanterna inte, då de i regel börjar sin undervisning i modersmål när de övriga lärarna slutar 

för dagen. Ingen av dem ingår heller i något av skolans arbetslag i rollen som modersmålslärare, 

vilket alienerar dem ännu mer. Begränsad åtkomst av den webbtjänst som skolan använder sig 

av slår en ännu större kil mellan modersmålsläraren och skolan. När ämnet inte syns i 

webbtjänsten, ifrågasätts det av både elever och föräldrar, vilket kan bidra till en försämring av 

ämnets status. Vidare tas varken ämnet eller elevernas utveckling i modersmål upp i tillräckligt 

stor utsträckning under utvecklingssamtalen. Detta trots att elevernas språkliga utveckling har 

stor betydelse i skolan, vilket överensstämmer med Skolinspektionens uttalande (2010).        

          Det verkar finnas en okunskap bland övrig personal på skolorna om vad ämnet 

modersmål faktiskt är, även detta tycks påverka ämnets status negativt. Utanförskap slår även 

över i relationen mellan modersmålslärarna och den övriga personalen, där det finns en tydlig 

skillnad mellan dessa två grupper. Det kan ha att göra med språkbarriären som finns, men även 

bristen på utbildning som syns bland modersmålslärarna till skillnad från de övriga lärarna kan 

bidra. En informant upplever till och med en större respekt från andra lärare efter dennes 

lärarexamen. Avståndstagandet som modersmålslärare kan uppleva från övriga lärare kan anses 

vara diskriminerande. Även det inbördes samarbetet mellan modersmålslärarna tas upp som 

någonting som behöver förbättras. Med tanke på att modersmålsläraren säger sig uppleva ett 

utanförskap i skolan, kan det anses vara viktigt att de åtminstone känner en samhörighet inom 

den egna enheten. 

          Utifrån informanternas perspektiv, upplevs skolans inställning till ämnet modersmål som 

att det är något oviktigt. Dock är samtliga informanter överens om modersmålets betydelse för 

elevens språkutveckling, vilket korresponderar med Hyltenstams (1996) påstående, att 

inlärning av svenska och utvecklingen av modersmålet hör ihop och stödjer varandra.  

          Det bristfälliga samarbetet mellan modersmålsläraren och den övriga skolverksamheten 

är en ramfaktor där en snar förbättring vore önskvärd. En möjlighet att påverka elevens 

utveckling både på modersmålet och på svenska, kan vara att låta vissa delar av andra ämnen 

integreras i modersmålsundervisningen med hjälp av ämneslärare. En sådan lösning skulle 

dessutom skapa gemenskap och främja modersmålslärarens status. Ämnet svenska skulle kunna 

vara ett bra ämne för ett samarbete parallellt med modersmålsundervisningen, särskilt när det 

rör exempelvis olika genrer av litteratur. Detta ligger i linje med Skolinspektionens yttrande 
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(2010) att flerspråkiga elever borde, enligt forskares rekommendationer, ges möjligheten att 

utveckla sitt starkare språk parallellt med svenskan i skolarbetet. 

 

 

5.1.2 Organisatoriska ramar 

 

Några av informanterna anser att enskild undervisning kan vara en nackdel då de upplever 

eleverna bli tröttare eftersom det blir alltför intensivt för dem. Dessutom finns det ingen 

möjlighet till gruppsamtal och samarbete, som ju är en viktig del av språkinlärningen. Detta 

stämmer överens med Nicoladis och Montanaris (2015) påstående om skolans betydelse både 

som en viktig akademisk källa på modersmålet samt möjligheten att träffa likspråkiga elever. 

Trots att gruppundervisning främst ses som en främjande ramfaktor för 

modersmålsundervisning, lyfts ändå problem som rör jämförelser och skillnader inom 

elevgrupper. Den individuella kunskapsnivån jämförs mellan elever, vilket ibland skapar 

otrygghet. Vidare anges svårigheter med att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika 

kunskapsnivåer samt att hinna diskutera hur de ligger till kunskapsmässigt.   

          Gruppundervisning skulle kunna gynnas av en gruppindelning där man utgår ifrån 

elevernas kunskapsnivåer och inte ålder och årskurs. På det viset finns möjligheten till dialog 

mellan elever kvar, men på en kunskapsmässigt jämnare nivå. 

 

 
5.1.3 Tidsramar 

 

Andra ramar som tydligt påverkar både eleven, modersmålsläraren och ämnets status negativt 

är tidsramar, särskilt modersmålsundervisningens placering i skolschemat. Eftersom 

lektionerna äger rum efter ordinarie skoltid, är eleverna ofta trötta och hungriga. Två av 

informanterna har ibland förmånen att undervisa på morgonen, men denna möjlighet begränsas 

enbart till de skolor vars scheman erbjuder detta. Dessutom poängteras att äldre elever oftast är 

som tröttast på morgonen vilket innebär att även denna lösning har nackdelar. Ytterligare en 

konsekvens som lyfts fram angående tidsramen, är att modersmålsundervisningen ofta 

konkurrerar med fritidsverksamheten och det innebär en ständig konflikt mellan ämnet och 

elevernas fritidsintressen. Trovärdighet för ämnet påverkas negativt av att undervisningen 
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ligger efter ordinarie skoltid, vilket hör ihop med Lahdenperäs (2011) konstaterande att 

modersmålsundervisningen organiseras utifrån ett monokulturellt perspektiv.  

          Elevens schema innehåller alla skolämnen förutom modersmål och det skapar 

motsägelser i frågan om ämnets trovärdighet. Många elever och vuxna vet dessutom inte att 

ämnet är obligatorisk och tror därför att deltagandet är valfritt. Ett utanförskap som upplevs 

genom att undervisa efter det ordinarie skolschemat tas upp som en negativ konsekvens av 

informanterna samt av skolverket i deras rapport (2008).  Man kan fråga sig hur dessa faktorer 

påverkar elevens motivation. Gardner och Lambert (1972) menar att motivationen är en av de 

viktigaste faktorerna för elevens framgång och drivkraft i att fortsätta och upprätthålla sitt 

modersmål.  

          Det vore önskvärt att anpassa tidsramar, i form av de timmar som ämnet tilldelas, för att 

motsvara kursplanens innehåll. Trots tidsbristen sker modersmålsundervisningen åtminstone en 

gång per vecka hela läsåret vilket ger eleven en smula kontinuitet i deras utveckling. Det skulle 

givetvis vara idealiskt att införliva modersmålsundervisning i det vanliga skolschemat 

tillsammans med övriga ämnen. En sådan förändring skulle kunna bidra till bättre kontinuitet 

och kvalité på elevens undervisning och högre status för både ämnet och modersmålsläraren. 

Det skulle också frigöra utrymme till att ägna mer tid åt själva undervisningen och mindre tid 

åt att lösa logistiken kring eleven och allt som rör fritidsverksamheten.   

 

 
5.1.4 Fysiska ramar 

 

Lämpliga läromedel verkar vara svårtillgängliga, beroende på vilket språk man undervisar och 

de flesta respondenter har själva bekostat många av läromedlen genom åren. Ibland finns det 

inga läromedel alls i vissa språk, vilket innebär att modersmålslärarna tvingas skapa en del av 

deras material själva och detta är tidskrävande. Ett annat bekymmer är att hitta lämpliga 

läromedel som är särskilt avsedda för undervisning av språket som ett modersmål, även bland 

större språkgrupper. Friheten att ordna läromedel och välja rätt sorts undervisningsmaterial är 

ett stort ansvar som ligger på modersmålsläraren.   

          De flesta av informanterna har varken tillgång till fasta och lämpliga lokaler eller 

grundutrustning för att undervisa i modersmål, vilket ej uppfyller Ladbergs (2000) vision om 

en bra pedagogisk miljö som främjar inlärning. Modersmålslärarna använder sig av skolans 

lokaler, det vill säga andra lärares klassrum och deras utrustning, för att undervisa. Ibland går 

personal in och ut ur klassrummet och det kan självklart störa undervisningen. De blir även 
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tilldelade andra sorters lokaler som inte alls är lämpliga för deras undervisning, som till exempel 

källarlokal, matsal, slöjdsal etc. En av informanterna ger en förskräcklig bild av en tidigare 

lokal (se sidan 32) och man kan fråga sig om många andra lärare på en skola skulle bli utsatta 

för en sådan situation och om de då skulle tolerera att arbeta under sådana förutsättningar? 

Dessutom finns det konkurrens mellan de olika språkinriktningarna när många 

modersmålslärare behöver tillgång till rummen under samma tider. Informanterna poängterar 

att de måste ta för sig och vara bestämda när det gäller lokal, men säger att det kan vara svårt 

att ställa krav om man är ny och oerfaren. En majoritet av informanterna har inte heller någon 

lämplig plats att planera på och koppla av. Jag anser det personligen vara förvånansvärt att en 

lärare förväntas planera sina lektioner i ett personalrum där andra dricker kaffe och pratar högt. 

Det är i mitt tycke oacceptabelt att en modersmålslärare ska behöva utstå detta och dessutom 

vara tacksam över att ens har någonstans att sitta och arbeta.  

          De fysiska ramarna, såsom lokal, utrustning och läromedel, skulle verkligen behöva ses 

över. Varför finns det överhuvudtaget ett ämne i kursplanen som inte har någon fysisk plats i 

den svenska skolan? Vad sänder vi ut för signaler till våra modersmålslärare genom att ständigt 

utesluta dem? Vad säger det till våra elever om deras modersmålslärares status, ämnets 

betydelse och värdet i deras förstaspråk? 

          Pettersen (2008) uppger att utan lämpliga förutsättningar, det vill säga ramar som är 

anpassade för att möjliggöra processen för adekvat undervisning, uppstår svårigheter för 

modersmålsläraren. Det är för mig inte alls förvånande att det råder brist på lärare i detta ämne. 

Arbetsmiljön för en modersmålslärare är långt ifrån idealiska och deras arbetsförhållanden är i 

viss mån under all kritik. Modersmålslärarens uppdrag är att undervisa eleverna enligt den 

nuvarande kursplanen (Skolverket 2011) samt att vägleda dem till ett godkänt betyg genom att 

nå de kunskaper som krävs. När ramarna hämmar arbetssituationen och 

undervisningsprocessen, försvårar det modersmålslärarens och elevens förutsättningar att 

uppfylla de krav som är förväntade av dem. En undermålig fysisk- och psykosocial arbetsmiljö, 

orsakad av höga kunskapskrav, bristfälligt samarbete med skolan, tidsbrist, olämpliga lokaler 

samt utanförskap, borde vara tillräckligt för att förändringar ska ske.  

 

 

5.2 Ramar som främjar 
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Ramfaktorer som främjar undervisning och lärande är nödvändiga för att realisera 

måluppfyllelse (Pettersen 2008). Dessa ramar har en positiv inverkan på modersmålslärarens 

arbete och följaktligen på eleven.  

 

 
5.2.1 Personramar 

 

En av informanterna finner kriterierna i den nuvarande kursplanen användbara, trots några små 

problem som uppenbarades. Informanten anser även att nuvarande kursplan är tydligare och 

mer detaljerad än tidigare kursplaner och uppskattar möjligheten att kunna visa eleverna exakt 

var de ligger i sin kunskapsutveckling och möjliga mål. Det här är ett exempel på hur ramar i 

form av styrdokument främjar när eleven passar in i kursplanens mall.  

 

 
5.2.2 Organisatoriska ramar 

 

Samtliga informanter är överens om att gruppundervisning i ämnet modersmål underlättar och 

bidrar till elevens språkutveckling, vilket överensstämmer med Nicoladis och Montanari (2015) 

positiva syn på betydelsen av att möta likaspråkiga kamrater på modersmålet för elevens 

utveckling. Elever som deltar i gruppundervisning har möjligheten att samtala och föra dialoger 

med varandra, förutom modersmålsläraren. Det nämns även fördelar med att kunna använda 

sig av de ”starkare” elevernas kunskaper för att hjälpa de elever som är ”svagare”. Dessutom 

får eleverna ta del av varandras bakgrunder och kulturer, då dessa kan se olika ut inom ett och 

samma språk. Trots att nivåskillnader finns inom undervisningsgrupper, ser informanterna 

gruppundervisning överlag som en främjande faktor och har därmed en positiv konsekvens på 

modersmålslärarens undervisning.  

 

           

5.2.3 Fysiska ramar 

 

Den av informanterna som arbetar i en annan kommun än de övriga, verkar ha en positiv fysisk 

arbetsmiljö med fasta lokaler anpassade för språkinlärning och tillgång till lämplig utrustning. 

Respondenten tycks också ha bra ekonomiskt stöd från kommunen när det gäller läromedel. 
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Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det uppseendeväckande hur sådana skillnader existerar 

även mellan grannkommuner.  

          Modersmålsundervisning spelar för många elever en viktig roll i deras språkliga- och 

kulturell utveckling. Att behålla, bevara och utveckla sitt modersmål kan öppna dörrar senare i 

livet både på ett socialt plan och i arbetslivet. Dessutom främjar ett stärkt förstaspråk elevens 

långa process att lära sig ett nytt språk. Hur modersmålsundervisning ska organiseras och 

genomföras i praktiken finns det olika åsikter om, men enligt Skolinspektionen (2010) är 

forskarvärlden hur som helst eniga om dess betydelse. Vill vi ge eleven möjligheter att 

utvecklas och nå sin fulla potential samt erbjuda modersmålsläraren bra förutsättningar för att 

genomföra kursplanens ambitioner genom att leverera kvalitetsundervisning, måste ramarna 

anpassas för att främja detta.  

 

 

5.3 Metoddiskussion 

 
 
5.3.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och användbarhet 

 

Förståelsen av verifiering börjar i den levda världen och i vardagsspråket, där frågorna 

om pålitliga hantverkare och pålitliga observationer, om giltiga argument och om 

överföring från ett fall till ett annat, är del av den vardagliga sociala interaktioner. 

(Kvale & Brinkman 2014 s.  295) 

 

Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning är enligt Trost (2010) ”ett av de största problemen 

med kvalitativa studier och således också kvalitativa intervjuer” (a.a. s. 133). Han menar att 

eftersom vi människor är aktiva och agerar så sker konstanta processer och förändringar vilket 

är, till skillnad från den kvantitativa enkäten, precis det man är intresserad av i en kvalitativ 

undersökning.  

          Trost (2010) påpekar att det finns olika sätt att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie. 

Som forskare måste man kunna visa att den insamlade data är relevant och angelägen för den 

aktuella problemställningen. Han föreslår att avrapportera frågor och följdfrågor i syftet att visa 

en öppenhet inför trovärdighet. Detta ger läsaren en möjlighet att avgöra själv om materialet är 

trovärdigt eller inte. Ett annat förslag är att dela en reflektion av de etiska aspekterna i sin studie.          
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          Genom att dela en bilaga med min intervjuguide samt överväga de fyra områden inom 

etiska riktlinjer ökar jag tillförlitligheten i min undersökning. Intervjuerna genomfördes så 

noggrant och systematiskt som möjligt. Dessutom gjorde användningen av 

inspelningsanordning det möjligt för mig att transkribera intervjumaterialet i sin helhet vilket 

gör undersökningen allt mer representativ för den omfattning studien har (Trost 2010).  

          Resultatet jag fått fram i mitt arbete har en viss användbarhet då det, tillsammans med 

tidigare forskning, ger en bild av vilka faktorer som påverkar arbetet som modersmålslärare 

samt vilka konsekvenser som medföljer. Detta kan användas för att bidra till en ökad förståelse 

för modersmålslärarens arbetssituation.  

          Tre av sex informanter var kollegor jag arbetat med tidigare, vilket kan ha påverkat 

intervjuerna i förhållande till anspänningen som tillkommer vid sådana tillfällen, men jag 

betraktar att denna synpunkt inte hade någon större påverkan på själva undersökningen och 

studiens resultat. Bristen på behöriga modersmålslärare i den undersökta kommunen kan ha 

påverkat undersökningen i och med att det saknas representanter från flera språkgrupper bland 

informanterna. Det hade varit intressant för studien att ha modersmålslärare från flera olika 

språk för att kunna nå ett bredare resultat och möjligtvis se om det finns andra perspektiv som 

till exempel en koppling mellan olika modersmål och vissa ramfaktorer. Två av informanterna 

arbetar inte i nuläget med modersmålsundervisning, men tillför istället ytterligare ett perspektiv 

på påverkande faktorer då de har erfarenhet av att arbeta både som modersmålslärare samt i 

övriga ämnen och yrkesroller. En av informanterna är under utbildning, men är ändå väl insatt 

i kursplanen och arbetet som modersmålslärare.  

          Tilläggas bör att studiens begränsningar i form av tid och resurser inte kan utgöra grund 

för några större slutsatser, utan resultatet gäller för denna studies urval och omfattning.   

 

 

5.4 Framtida forskningar 

 

Ett problem som framkommit i min studie är det utanförskap som modersmålslärarna upplever 

i grundskolan. Det skulle därför vara intressant att få kunskap om hur skolan upplever 

modersmålsundervisning och hur den kan integreras i den ordinarie undervisningen? 
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7 Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
 
1. Hur ser din bakgrund inom läraryrket ut?  

 

2. Hur ser din bakgrund inom ämnet modersmål ut? 

 

3. Hur ser dina förutsättningar ut på skolan/skolorna där du arbetar idag? Lokal, utrustning, 

läromedel, gruppstorlek, tid, schema, samarbete etc.? 

 

4. Vilka faktorer har en positiv påverkan på din undervisning? På vilket sätt?  

Vilka anpassningar använder du i din undervisning?  

 

5. Vilka faktorer har en negativ påverkan på din undervisning? På vilket sätt?  

Vilka anpassningar använder du i din undervisning?  

 

6. Vilka anpassningar gör du för att eleven ska nå målen?  

 

 

 

 

 

 


