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Sammanfattning	  
Studiens syfte är att bygga vidare på den kunskap och förståelse som redan finns om 

modersmålslärarnas arbetssituation, om hur modersmålslärare ser på sin arbetssituation och 
hur den påverkar deras elever. Jag ville lyfta fram de olika problem som många 
modersmålslärare ofta upplever.  Hur deras arbetssituation ser ut när det gäller de praktiska 
förutsättningarna för arbetet och deras ställning i skolan. Hur påverkar allt detta deras arbete, 
deras elever och deras undervisning? Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer. 
Respondenterna är modersmålslärare. 

Bland de uppgifter som modersmålslärare har är modersmålsundervisning, 
kulturförmedling, stöd i identitetsskapandet och ibland tolkning. Arbetssituationen består av 
modersmålsundervisning som ofta är förlagd utanför skoltid med ibland trötta eller 
omotiverade elever. Tjänster är ambulerande och kan fördela sig på flera skolor med 
organisatoriska svårigheter som konsekvens. Möjligheten att samverka med andra lärare i 
skolan är i praktiken liten och bara de som har studiehandledning i sina tjänster har denna 
samverkan. Det är också dessa modersmålslärare som uttrycker sig lite positivt om sin 
arbetssituation. 
 

Nyckelord: arbetssituation, Modersmål, modersmålslärare, modersmålsundervisning, 
motivation, svårigheter.	  
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1	  Inledning	  
I Läroplanen för grundskolan står det att språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära och att genom språket utvecklar människor sin identitet och ” att 
ha 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 
underlätter också språkutveckling och lärande inom olika områden.” (Lgr11 sid. 87). 
Eftersom jag jobbar som modersmålslärare ville jag ta upp frågan om varför 
modersmålsundervisningen oftast har så dåliga praktiska förhållanden, trots att forskarna 
(Thomas & Colliers studier 1997, 2002) bekräftar åter och åter igen hur positiv och viktig 
modersmålsundervisning är, hur mycket modersmålet betyder för språkutveckling och lärande 
och hur den bidrar till dess utveckling. Enligt Vygotskij (1995) bidrar ett välutvecklat 
modersmål till utveckling av ett främmande språk.   

Eftersom modersmålet inte är ett ämne som diskuteras mycket i det offentliga, kan det 
vara så att många lärare vet inte tillräckligt mycket för att de ska kunna möta de 
modersmålslärare och den stora grupp flerspråkiga elever, med medvetna strategier och 
kunskap. Mitt personliga syfte med arbetet är att med hjälp av modersmålslärarnas svar och 
forskningsresultat ta reda på hur modersmålslärarnas arbetssituation ser ut. Jag vill lyfta fram 
de olika problem som många modersmålslärare ofta upplever, deras arbetssituation när det 
gäller de praktiska förutsättningarna för arbetet och deras ställning i skolan. Hur påverkar 
detta deras arbete och hur påverkar i sin tur alla dessa faktorer deras elever och deras 
undervisning? 
 
Modersmålsundervisningen organiseras med ambulerande modersmålslärare. Den största 
delen av undervisningen bedrivs utanför skoltid, utan fasta lokaler. Min erfarenhet är att 
modersmålslärare ofta blir hänvisade till lediga klassrum där de känner sig isolerade och inte 
önskvärda under skoltid, svensklärarna har mycket liten uppfattning om hur 
modersmålsverksamheten fungerar och vad elever och modersmålslärare jobbar med. Enligt 
Hyltenstam (1996) har modersmålundervisning eller hemspråkundervisning funnits i den 
svenska skolan i nästan 40 år och från början har modersmålundervisning varit ett naturligt 
inslag i klassrummet men på senaste tiden har den flyttats ut utanför skolschemat och är 
förelagd efter ordinarie skoltid. Denna förändring var resultatet av den stora besparingen i ett 
regeringsbeslut 1991 och om eleverna var intresserade av att lära sig sitt modersmål, måste de 
räkna med längre skoldag än alla andra elever i skolan (Hyltenstam 1996). Modersmålslärarna 
fick sin arbetstid förlagd till eftermiddag och kväll istället för under normal skoltid. På grund 
av denna arbetssituation och enligt mina erfarenheter upplevde modersmålslärarna en 
isolering. Alla de andra ämneslärare och klassföreståndare visste ingenting om vad eleverna 
sysslade med under modersmålsundervisningen. Att organisera schemat har blivit ett stort 
problem för modersmålslärarna när det gäller hur man skulle få in all undervisningen under 
eftermiddagarna, speciellt att eleverna är trötta, hungriga då och de är också omotiverade 
eftersom deras kompisar är lediga. Enligt Gunilla Ladberg (2000) påverkar schemaläggningen 
både elevens motivation och undervisningens kvalitet bland annat därför att det kan kännas 
motigt för en elev att gå till undervisning samtidigt som kamraterna blir lediga.  
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 ”En stor nackdel med eftermiddagstid är att undervisningen blir isolerad från den övriga 
verksamheten i skolan. Det blir svårare för modersmålslärare att samverka med övriga lärare 
och svårare att få information om planering i andra ämnen”. (Ladberg 2000, sid.185) 

	  

Ytterligare ett problem är modersmålslärarnas ställning i skolan, och enligt Ladberg 
(2000) betyder modersmålslärarens arbetssituation och hennes ställning i skolan mycket för 
vilket arbete hon kan utföra. Det gäller praktiska förutsättningar för arbetet. Ladberg säger 
också att läraren kan göra ett bättre arbete när hon har en ändamålsenlig och väl utrustad lokal 
och ett rimligt arbetsschema, när hon får information om vad som sker i skolan.   

  
 Med denna studie vill jag undersöka om andra modersmålslärare har samma 

erfarenheter som jag har om modersmålsläraren arbetssituation.  
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2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Studiens syfte är att bygga vidare på den kunskap som redan finns om 

modersmålslärarnas arbetssituation, hur modersmålslärare ser på sin arbetssituation, och hur 
den påverkar deras elever.  

 
Frågeställningar: 
 
1. Hur upplever modersmålslärarna sin arbetssituation? 
2. Hur påverkar denna arbetssituation modersmålslärarna och deras elever? 
3. Vilka lösningar finns för de problem som modersmållärarna ser? 
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3.	  Bakgrund	  	  

3:	  1	  Historik	  om	  modersmålsundervisning	  	  
Nedan kommer jag att presentera lite historik kring modersmålsundervisningen eller 
hemspråksundervisning i den svenska skolan. Modersmålsundervisningen, inom det svenska 
utbildningssystemet, kallades fram till 1997 för hemspråk och benämns idag modersmål. 
Enligt Hyltenstam (1996) fick ordet hemspråk inte en formell betydelse. Termen hemspråk 
har kritiserats under många år därför att den leder tankarna till att språket talas bara hemma i 
hemmiljö. Därför beslutade regering att ändra begreppet hemspråk till modersmål för att lyfta 
fram undervisningens betydelse i skolan. Hemspråksstödet i förskolan har också bytt namn till 
modersmålsstöd. Även hemspråkslärare ändrade till modersmålslärare. 

 

Fram till 1960-talet bedrevs i Sverige en assimilationspolitik gentemot invandrare och minoriteter. 
Denna politik blev mera liberal under 1970-talet. Genom ett riksdagsbeslut år 1975 ersattes denna 
försvenskningspolitik med en integrationspolitik, som bland annat innebär rättigheter för invandrare 
att bibehålla och vidareutveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur. ( Skolverket, 2002). 

	  

Enligt Hyltenstam (1996) fick invandrarelever för första gången möjligheter till undervisning 
i och på sitt hemspråk inom den svenska skolan under 1960-talet. Hemspråksundervisningens 
mål, innehåll och arbetssätt skissades för första gången i läroplanssammanhang i Lgr 62, där 
det fanns anvisningar om undervisning i finska. I Lgr 69 fanns en kursplan i finska, vars 
allmänna innehåll rekommenderades även för undervisning i andra hemspråk.  
Hemspråksreformen trädde i kraft den 1 juli 1977. Kommunerna blev då skyldiga att anordna 
hemspråkundervisning, som den hette då, och studiehandledning på hemspråket. Fram till 
1985 gavs undervisning i alla grundskolans årskurser för de elever vilkas modersmål utgjorde 
ett levande inslag i hemmet. Detta innebar att eleverna kunde ha mycket varierande kunskaper 
i hemspråket. År 1985 förändrades definitionen till att gälla endast den elev, vars ena eller 
båda vårdnadshavare hade ett annat språk än svenska som förstaspråk och som använde det 
språket som ett dagligt umgängesspråk med eleven (Hyltenstam 1996).	  

	  

Hemspråksreformen kom till 1977 och det fanns två olika typer av motiv för denna, det första 
motivet innebar ett stärkande av en etnisk och kulturell identitet och det andra motivet gällde 
vikten av att stödja en normal språklig, kunskapsmässig och allmän kognitiv utveckling för 
invandrar- och minoritetselever. ”Mellan 1977 och 1988 utbildades hemspråkslärare på 
hemspråkslärarlinjen. Mängden behöriga hemspråkslärare har efter 1990-talet sjunkit och 
detta beror på att kommunerna sedan början av 1990-talet inte varit tvungna att anordna 
hemspråksundervisning (Hyltenstam1996, sid. 29-51). 
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Inför riksdagsvalet 1991 då kommunaliseringen av skolan genomfördes gjorde 
Riksrevisionsverket en granskning av invandrarundervisningen. Rapporten publicerades 
samtidigt som regeringen under hösten 1990 aviserade nedskärningar av statsbidraget till 
hemspråkundervisningen, som en del av ett ekonomiskt ”krispaket”. Med hänvisning till 
ovanstående granskning föreslogs i budgetpropositionen i januari 1991, att de statliga 
anslagen till kommunerna skulle minskas med 300 miljoner och att denna minskning skulle 
drabba hemspråksundervisningen (Hyltenstam 1996). Ett annat förslag från granskningen som 
antogs, var att invandrarundervisningen bör förläggas utanför ordinarie lektionstid, bl.a. för att 
större undervisningsgrupper ska kunna bildas. För lärarnas del innebär detta en klar 
statussänkning och att ha hela sin arbetstid förlagd till eftermiddagar mellan klockan 14 och 
19 upplevs som tungt med många praktiska svårigheter (Hyltenstam 1996). När det gäller 
lärarna, var det först i samband med hemspråksreformen som man inrättade egentliga tjänster 
för hemspråkslärarna och de är behöriga att jobba i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, 
grundläggande vuxenutbildning och Komvux. De ska också undervisa invandrarelever i och 
på deras hemspråk (modersmål) och de ska kunna ge dem studiehandledning på detta språk i 
alla ämnen, samt medverka vid kontaktarbete mellan skola och hem (Hyltenstam 1996).  

Enligt Ladberg (2000) när det gäller förläggning av hemspråksundervisningen till 
eftermiddagstid, har den skapat svårigheter genom att den omöjliggör samarbete mellan 
hemspråkslärarna och övrig skolpersonal. En annan svårighet är att eleverna ofta är trötta efter 
en hel skoldag. ”För modersmålslärarna är det ett stort problem att få in all 
undervisningstimmar under sena eftermiddagar. Dessutom är detta en mycket opraktisk 
arbetstid, särskild för de som själva har barn” (Ladberg 2000, sid.185).  

”Med tanke på hur viktigt modersmålet är, bör det uppmuntras och bemötas med respekt. 
Ändå visar undersökningar att modersmålsundervisningen i många fall bedrivs utanför skoltid 
och att modersmålslärarna som yrkesgrupp på många håll anses ha låg status” (Löthagen, 
Lundenmark, Modigh 2008,sid. 157).  

Skolverket rapport (2008) visar att modersmålslärarna som blev intervjuade i 
undersökningen upplever många problem i sin arbetssituation. Rapporten tar upp problemet 
med lokaler, tidsbristen och brist på samverkan med andra skollärare. Där uttrycker 
modersmålslärarna sitt missnöje över att det inte finns fasta lokaler till 
modersmålsundervisningen och det upplevs som ett problem att man inför lektionen behöver 
leta reda på ett ledigt rum att vara i. När det gäller tidsbristen som tas upp i undersökningen, 
menar modersmålslärarna att den tid de har till undervisning är för lite, i relation till vilka 
krav de har på sig och att modersmålslärare inte har någon större möjlighet till 
informationsbyte med övriga lärare på skolan:  

 
Många modersmålslärare önskar ett utökat samarbete med elevernas övriga lärare. Det 
förekommer i undantagsfall att modersmålslärare är med på elevernas utvecklingssamtal men 
det är inte något som är rutin på någon av studiens skolor(Skolverket 2008 s.11). 

 

I Lgr (11) står det att Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges 
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möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till 
kulturer och språk. 

 
Idag år 2015 och enligt gällande skollag (SFS 2010:800) har elever som har ett annat 

umgängesspråk än svenska i hemmet rätt till modersmålsundervisning i grundskola och 
gymnasium. Allt fler elever är berättigade till modersmålsundervisning. I grundskolan har 
andelen av samtliga elever ökat från 11,7 % år 1992 till 19,4 % år 2009/2010 (SCB, 2010). 
Kommunernas skyldighet att tillgodose denna rätt upphör dock om det inom kommunen finns 
färre än fem elever med gemensamt modersmål samt, även om elevgruppen är större, om det 
inte går att uppbringa en lämplig lärare. Om modersmålet ar något av de nationella 
minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani eller jiddisch gäller kommunens 
skyldighet att anordna undervisning även om eleven inte talar språket i hemmet eller om 
elevgruppen är mindre än fem elever. Samma rättighet gäller också internationellt adopterade 
barn. Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne, vilket betyder att ett önskemål från 
eleven eller elevens föräldrars sida måste identifieras (Vetenskapsrådet, 2012). 
 

3:	  2-‐‑Forskning	  om	  vikten	  av	  modersmålet	  	  
 Enligt Löthagen, Lundenmark, Modigh (2008) är rekommendationen från EU att alla 

medborgare i unionen bör behärska tre språk och många flerspråkiga uppfyller elever redan 
denna rekommendation. Svensk och internationell forskning visar att 
modersmålsundervisningen är bra för integrationen och att ”man ska koppla integration till 
kunskap därför att kunskapsbrist leder till ett underläge och då ökar risken att man inte blir 
integrerad”. Det säger Kenneth Hyltenstam, professor vid Centrum för 
tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, som under lång tid forskat om bland annat 
modersmålsundervisningens betydelse i en tidningsintervju (Helsingborgs dagblad, 2007).  

Tidigare forskning inom ämnet modersmål har gjorts av Kenneth Hyltenstam och Veli 
Tuomela, doktorand för centrum vid tvåspråkighetsforskning som i sin studie har kommit 
fram till följande aspekter kring modersmålsundervisningen. De belyser grundläggande 
problematik med exempel på svårigheter kring modersmålsundervisningen sedan 1980 talets 
och vilka positiva aspekter modersmålsundervisningen har. De problematiska sakerna är: 

 
1. Begränsad undervisningstid (max 40 minuter i veckan). 
2. Ej lämplig schemaläggning. 
3. Brister vid integration och samarbete med andra lärare inom skolan. 
4. Modersmålslärarens arbetssituation klassas som orimlig. (Hyltenstam och Tuomela, 

1996). 
Det är inte bara problematiska aspekter som har diskuterats kring 

modersmålsundervisningen. Positiva aspekter har även uppmärksammats och enligt 
Hyltenstam och Tuomela (1996) betonades två motiv när hemspråksreformen genomfördes. 
Det första gällde stärkande av etnisk eller kulturell identitet. Det andra gällde vikten av att 
stödja en normal språklig, kunskapsmässig och kognitiv utveckling för att ge invandrar- och 
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minoritetselever likadana förutsättningar som svenska elever. Enligt Hyltenstam och Tuomela 
kan hemspråkundervisningen spela en roll både för utveckling av modersmålet (hemspråket) 
och betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan och utgör ett stöd för utveckling av en trygg 
etnisk identitet. 

 
”Goda kunskaper i svenska skapar möjligheter för jämlikhet och möjligheter till arbete och 
utbildning. Erfarenheter från tiden innan den organiserade modersmålsundervisningen visar att 
invandrarbarn ofta fick stora problem med att inhämta kunskaper om de omedelbart eller efter 
en kort introduktion blev undervisade enbart på svenska” (Hyltenstam 1996, sid. 30-31).  

 
Under gynnsamma omständigheter kan barn mycket väl utveckla två språk och 

samtidigt inhämta kunskap. Hills (1995)  undersökning visar ett mycket tydligt mönster där 
den grupp flerspråkiga elever som ur ett antal aspekter lyckas bäst i den svenska skolan, är de 
som kontinuerligt deltagit i hemspråksundervisning från förskolan och genom hela 
grundskolan. Medan den grupp som lyckats sämst i motsvarande avseenden är de som tidigt 
avbrutit sitt deltagande i hemspråksundervisningen (Hyltenstam, 1996). Den bild som ges i 
internationell forskning om hemspråkundervisning stämmer med det positiva samband som 
pekas ut av svensk forskning, det vill säga ett orsakssamband mellan deltagande i 
hemspråksundervisning och positiva resultat i skolan med avseende på språkinlärning, 
kunskapsinhämtande eller psykologiska aspekter. Den betyder att de elever som deltar i 
hemspråkundervisning upplever större trygghet och trivs bättre i skolsituation än andra 
invandrarelever. Deras betyg i svenska och engelska är högre än de elever som inte deltar i 
hemspråksundervisningen, och de elever som får tvåspråkig undervisning i matematik och SO 
får bättre betyg i dessa ämnen än andra invandrarelever. Dessa elever lär sig i deras 
hemspråkundervisning om det nya landet därför att hemspråkundervisning utgör en brygga till 
integration i den nya kulturen (Hyltenstam, 1996). 

 
 

En av de största undersökningar som hittills gjorts och som pekar på hur oerhört viktigt 
modersmålet är, genomfördes i USA av forskarna Wayne Thomas och Virginia Collier under 
åren 1996-2002. De visar i sin undersökning hur viktigt modersmålet är för inlärning i och på 
andraspråket, där de elever som hade möjlighet att använda sitt modersmål i lärandet, behövde 
mindre tid för att uppnå en språknivå som var minst lika effektiv som infödda elevers nivå 
(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). Thomas & Colliers studier (1997, 2002) visar 
också att tvåspråkiga elever fick bättre resultat när de gick i skolor där lärarna betraktade de 
som en tillgång och blev behandlade med respekt och där deras livserfarenheter fick utrymme 
och deras modersmål respekterades och användes aktivt i undervisningen.  

  Enligt (Hyltenstam, 1996) har hemspråksläraren och hemspråkundervisningen andra 
viktiga funktioner vid sidan om det pedagogiska, till exempel att föräldrar till invandrarbarn 
med hjälp av modersmålsläraren kan ha större möjligheter att ha bättre kontakt med barnens 
skola, eftersom de kan prata med denna lärare på sitt eget modersmål. Detta kan alltså vara en 
fråga om trygghet för föräldrarna, där modersmålslärarens roll som kulturförmedlare i 
föräldrakontakten kan bli minst lika viktigt som i kontakten med barnen. 
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Enligt Ladberg (2000) har flerspråkligheten många fördelar, och för att kunna lyckas i 
samhället behöver flerspråkiga ungdomar både sin familjs språk och samhällets språk. Även 
kulturellt och socialt behöver de både och. Modersmålet fungerar dessutom som en väg eller 
bro till det nya språket. När man kan ett ord på sitt språk är det lätt att ta till sig det på det nya 
språket. 

Enligt Hyltenstam (2010) visar forskning att flerspråkiga barn till högutbildade föräldrar 
klarade skolan bättre än andra, där utvecklingen av ett mer skolrelaterat språkbruk och 
begrepp på modersmålet gjorde att dessa barn klarade skolundervisningen på andraspråket 
bättre än andra flerspråkiga barn. 
 

3.3	  Lgr11	  och	  förordningar	  från	  Skolverket	  
I aktuell forskning betonas att flerspråkiga barn kan lyckas bättre i skolan om de 

utvecklar sitt modersmål. Enligt Lgr (11) lär man sig andra språk mycket lättare och kan 
utveckla sitt lärande i olika ämnen snabbare om man har tillgång till sitt modersmål därför att 
språk spelar en viktig roll i inlärning av olika ämnen. Enligt en intervjustudie som 
genomfördes av Myndigheten för skolutveckling (2006) tycker de flesta familjer som har två 
eller fler språk att tvåspråkigheten för med sig så mycket positivt. I en broschyr som heter 
”Två språk eller flera” utgiven av Skolverket år 2002, till stöd för föräldrar stod att 
tvåspråkigheten för med sig så mycket positivt att de flesta familjer som har två eller flera 
språk aldrig ska kunna tänka sig att vara utan. De skriver också att det finns till och med 
forskning som visar att det går bättre att lära sig ett andra språk om man samtidigt får en god 
grund i sitt första språk (Skolverket 2002).  

I juni 2001 gav regeringen Statens skolverk uppdrag att belysa olika aspekter av 
modersmålet i svenska skolor och i maj 2002 kom delrapporten Flera språk – fler möjligheter 
– utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. I rapporten markeras att 
det behövs förändringar när det gäller förskolans och skolans sätt att bemöta de flerspråkiga 
barnen och eleverna. ”Förstärkning av både modersmålsstödet och undervisningen i och på 
modersmålet och svenska som andraspråk skapar mer jämlika förutsättningar för dessa barns 
och elevers utveckling och lärande. Satsningar på fördjupade kompetenser i många språk är 
också positivt för hela samhället” (Flera språk – fler möjligheter 2002, sid.7). 

 
Barn som har ord och begrepp på sitt eget modersmål har dock lättare att fråga efter och 

lära sig ord på ett nytt språk. I dessa fall har man begreppet klar för sig och det är bara själva 
kostymen, dvs. ordets uttryck som är nytt. (SPRINT- hot eller möjlighet, 2001, sid 29) 
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4.	  Metod	  
	  I detta kapitel behandlas den forskningsmetod som jag har använt i denna studie. Metodvalet 
är av avgörande betydelse för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå uppsatsens 
syfte. Jag kommer att beskriva mina informanter, hur studien genomförs och jag kommer att 
diskutera de etiska aspekterna av studien, analysmetoden samt resultatens validitet och 
reliabilitet. 
	  

4.1	  Val	  av	  metod	  
För att försöka finna svar på mina fråga om hur modersmålslärares arbetssituation ser ut, 
använde jag mig av den kvalitativa metoden intervjuer. På grund av att modersmålslärarna är 
ambulerade och jobbar på många olika skolor, var det mycket svårt att kunna göra denna 
intervju på plats. För att göra det lättare och att ge mer tid och utrymme till mina kollegor så 
valde jag att skicka frågorna via e-post. Enligt Hartman (2004) är intervjun den kanske mest 
använda metoden för att samla in data till kvalitativa undersökningar, där man ställer ett antal 
frågor i ordning, där den intervjuade har möjlighet att formulera sig fritt. Denna intervju kan 
också ske opersonligt om man skickar ut frågor och ger utrymme att skriva längre svar på 
frågorna. Mina kollegor fick svara på frågorna i lugn och ro när de hade tid och skickade det 
tillbaka via e-post och på sätt blev den opersonlig. Detta sätt hade sina fördelar och nackdelar, 
fördelarna med denna metod att den var smidig, jag behövde inte boka tid med dem och den 
gav dem mer utrymme och möjlighet att reflektera över frågorna och formulera sina svar i 
lugn och ro. 

Nackdelarna med detta sätt var att det blev svårt att få in alla svar på en begränsad tid.  
Några svarade kort och andra svarade långt vilket ledde till att det blev mycket arbete med 
tolkning och analys på grund av att svarens omfattning och innehåll varierade. En annan 
nackdel var att jag inte kunde ställa följdfrågor. 

Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) ger kvalitativa intervjuer intervjupersoner 
mycket utrymme att förklara sina tankar om forskningstemat och gör det möjligt för 
intervjuaren att tolka och finna djupa meningar i datamaterialet. 

 

4.2	  	  	  Undersökningsgrupp	  och	  urval	  	  
Intervjun gjorde jag med sex av mina kollegor som jobbar som modersmålslärare i alla 

skolformer från förskolan till gymnasiet och jag valde på så sätt att alla hade olika språk och 
bakgrund. ”Det är lika viktigt i kvalitativa intervjuer som i enkätundersökningar att 
intervjupersonerna väljs ut noga och enligt förutbestämda kriterier. I informantintervjuer 
väljer man personer som har kunskap om de fenomen eller händelser som forskaren vill veta 
mer om.” (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 152). 

 Enligt Hartman (2004) innebär urvalsundersökning att man gör undersökningen på 
utvalda människor, eller grupper av människor med avsikt att låta resultatet gälla för andra 
liknande människor, och om man har lite kunskap om personerna från början, så blir det 
lättare att använda sig av genomtänkt urvalsstrategi. Dessa kommer att ge oss tydlig 
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information om hur man ser på sin situation om man anser att man har eller inte möjlighet att 
påverka sin situation.  

4.3	  Analysmetod	  
Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) kan den kvalitativa analysprocessen delas i tre 

steg. Första steget är reduktion av data dvs. kodning, det andra är presentation av data dvs. 
tematisering och den tredje är slutsatser och verifiering dvs. summering. Jag utgick från dessa 
tre steg när jag gjorde den kvalitativa analysen av min studie. Då jag fick svar på alla skickade 
intervjufrågor kopierade jag varje fråga och svar för att kunna sortera varje fråga för sig och 
kategorisera det. Sedan började jag söka efter de begrepp som är mest framträdande, som 
mina informanter använde när de beskrev sin situation. När jag hade kategoriserat klart, 
började jag själva tolkningen av mina informanters svar, för att hitta den mening och 
förståelse i deras svar som beskriver bäst hur de uppfattar sin arbetssituation, och vilka 
lösningar de tycker att det finns för deras situation.  

 
”analysen av kvalitativa data består av två moment. Det första steget är att reducera 
materialet genom att kategorisera det. Det andra steget är själva tolkningen. Där 
tolkning är slutpunkten för undersökningen, och det är där den förståelse man är ute 
efter i kvalitativa undersökningar framträder.” (Hartman 2004, sid.287)  

4.4	  Etiska	  Principer	  
 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer kan konkretiseras i fyra huvud krav 
på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
Informationskravet betyder att man måste informera intervjupersoner om forskningsuppgiften 
och dess eventuella risker. Jag informerade intervjupersonerna i min undersökning vid den 
första kontakten om syftet med min studie. 
Samtyckeskravet betyder att man inte ska tvinga informanter att medverka på intervjun. Jag 
har informerat mina informanter om att det är frivilligt för dem att vara med på denna 
undersökning.  Deltagarna i min undersökning gav sitt samtycke. 
Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter måste förvaras på så sätt att ingen 
obehörig kan ta del av dem. Jag har informerat alla mina informanter om att de kommer att 
vara anonyma. Jag försäkrade dem också om att alla deras uppgifter ska förvaras på så sätt att 
de inte blir identifierade och att det endast är min handledare och examinator som kommer att 
få tillgång till deras svar och att alla svar endast kommer att användas för den här 
undersökningens syfte.  
Nyttjandekravet betyder att uppgifterna används bara för forskningsändamål.  
 

4.5	  	  Informantbeskrivning	  
 
 Här nedan följer en kort beskrivning av de modersmålslärare som jag har intervjuat. Eftersom 
jag ville ta med information som jag anser kan ha viss relevans för tolkningen av analysen, 
har jag valt att fokusera på ålder och hur länge man har arbetat som modersmålslärare.  
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Lärare1 är en kvinna på 50 år och har arbetat som modersmålslärare sedan 1995. Hon är 
utbildad gymnasielärare i hemlandet och undervisar allt från förskoleklass till gymnasial nivå. 
Lärare 2 är en kvinna på 40 år och har arbetat som lärare i modersmål sedan 2009. Hon har 
skräddarsytt sina egna studier med hjälp av universitets kurser och år 2014 blev hon behörig 
att undervisa i modersmålet. 
Lärare 3 är 46 år och har jobbat som modersmålslärare sedan 2003 hade lärarutbildning från 
hemlandet men gick också lärarutbildning i Sverige. Hon undervisar från förskolan till årskurs 
9 och har 2 skolor och 3 förskolor. 
Lärare 4 är 47 år och hon har jobbat som modersmålslärare sedan 1996. Hon hade 
lärarutbildning från hemlandet, jobbar mest på förskolor och lågstadiet och har 14 förskolor 
och en skola.   
Lärare 5 är 48 år och han har jobbat som modersmålslärare sedan 2004, har lärarutbildning 
från hemlandet och jobbar från ÅK 1 till gymnasiet. 
Lärare 6 är 48 år och han har jobbat som modersmålslärare sedan1999, har förskollärare 
utbildning från hemlandet och jobbar från förskolan till ÅK 5. 
Alla modersmålslärare som jag har intervjuad är utbildade och har arbetat som lärare i sina 
hemländer. Några av dem kompletterade sina akademiska studier när de kom till Sverige, som 
har gett dem behörighet att arbeta som modersmålslärare. Fem av dessa sex modersmålslärare 
har heltidstjänstgöring. Antalet elever och skolor per lärare varierar stort, mellan 22 och 43 
elever och mellan 3 och 17 förskolor och skolor. 
 

4.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
 
Det är viktigt att det insamlade materialet är relevant för frågeställningarna och syftet därför 
att en studies validitet bygger på giltighet och relevans. Enligt Hartman (2004) så måste 
operationen som vi använder verkligen vara ett mått på den egenskap som vi vill mäta, och i 
vetenskapliga sammanhang är det viktigt att metoderna uppfyller kraven på pålitlighet 
(reliabilitet) och giltighet (validitet). Det är också enklare att försäkra sig om en hög validitet i 
kvalitativa studier än i kvantitativa. Jag har endast tagit med material som jag tycker fyller 
syftet och besvarar mina frågeställningar. I och med att mitt material består av intervjuer höjer 
det undersökningens validitet då intervjuer ger möjlighet till fler förklaringssätt och större 
frihet för informanterna att uttrycka sig som de vill. 
 
Reliabiliteten (pålitlighet) i en kvalitativ studie visar på studiens exakthet och precision, det 
vill säga hur tillförlitlig undersökningen är ”med att en operationalisering skall vara pålitlig 
menas att varje gång den används på samma sak ger den samma resultat” (Hartman 2004, 
sid.240). För att inga missförstånd görs så har jag under hanteringen av mitt material försökt 
vara objektiv och noggrann med alla informanternas information.  

 

Intervjuarens medvetenhet om sina egna förutfattade meningar och förmåga att 
interagera neutralt med intervjupersonen och eventuellt följa upp intressanta svar är ett 
viktigt forskningsinstrument. (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 163) 
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4.7	  Metoddiskussion	  
Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) det som utmärker kvalitativa data är att de 
innehåller information i form av ord snarare än siffror. Eftersom alla forskningsfrågor inte kan 
besväras med hjälp av enkätundersökningar eller en kvantitativ analys och på grund av att 
dessa sätt kan begränsa våra möjligheter att nå djupare kunskap har jag valt kvalitativa 
intervjuer i min studie. Den kvalitativa metoden är det optimala sättet att använda i denna 
studie eftersom min avsikt med kvalitativa intervjuer är att få fram intervjupersonernas 
uppfattningar och upplevelser och få fram den information som är mest lämplig för min 
undersökning ” kvalitativa intervjuer ger intervjupersoner mycket utrymme att förklara sina 
tankar om forskningstemat och gör det möjligt för intervjuaren att tolka och finna djupa 
meningar.”	  (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid. 149).  Nackdelen med denna metod är att 
resultatet inte kan generaliseras på grund av antalet personer man intervjuer är begränsat. 

En intervjupersonens framställning om sina tankar eller om en händelse är ofta mycket 
mer informativ än svaren på någon enkätundersökning. Men nackdelen är att resultaten 
inte lika lätt kan generaliseras, eftersom antalet personer man som hinner intervjua är 
begränsat.	  (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid. 150).    
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5.	  Resultat	  
 
Jag kommer att redovisa resultatet med hänsyn till studiens frågeställningar. Baserad på frågor 
i frågeställningar har jag delat detta kapitel till tre delar. 
 
1. Hur upplever modersmålslärarna sin arbetssituation? 
2. Hur påverkar denna arbetssituation modersmålslärarna och deras elever? 
3. Vilka lösningar finns för de problem som modersmållärarna ser? 
 
Med hänsyn till etiska aspekter kommer alla lärare att vara anonyma och jag kommer att kalla 
dem lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4, lärare 5 och lärare 6. 
 
Nedan kommer jag att sammanställa informanternas åsikter, upplevelser och presentera 
resultat av intervju med citat från de fem modersmålslärare som jag har intervjuat. 
 

5.1	  Modersmålslärarnas	  arbetssituation	  
 
 Nästan alla modersmålslärarna i undersökningen upplever sin arbetssituation mycket 
ansträngande. Det mesta av deras lektioner är på eftermiddagen där undervisningen blir 
isolerad från den övriga skolverksamheten. Alla har elever från förskola till åk 9. 
Modersmålslärare blir tilldelad en lokal som inte lämpar sig för undervisning. Det finns också 
långa väntetider mellan lektioner som inte räknas som arbetstid. Lärare 1 förklarade så här: 
 

Jag arbetar 100 % och åker runt mellan 6 skolor. Jag har modersmålsundervisning och 
studiehandledning.  Modersmålsundervisning är med elever från förskoleklass till åk 9 
och studiehandledning för två elever i åk 2 och 5:n. Alla mina modersmålslektioner är 
på eftermiddag. 

5.2	  påverkaran	  av	  denna	  arbetssituation	  på	  modersmålslärarna	  och	  deras	  
elever	  
 

Hur schemat påverkar deras undervisning nämns också som en viktig faktor av flera av 
de intervjuade. Nästan alla modersmålslärare tycker att deras schema och hur den är upplagt 
är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Eftersom nästan alla har elever från förskola till åk 9, 
kräver det mycket individuell planering. Eleverna har olika förkunskaper i modersmålet, och 
lärarna här ägnar mycket tid åt att producera eget undervisningsmaterial som kan anknyta till 
elevernas erfarenheter och kunskaper, och på grund av att ibland finns inte färdiga material i 
deras språk. Dessutom så är det flera personer (skolpersonal och föräldrar) som man måste ha 
kontakt med och mycket att hålla reda på. Lärare 2 som också har gruppundervisning för 6-9 
elever svarade så här: 
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Grupp 6-9 undervisning har skapat vissa svårigheter eftersom det har ökat antal skolor 
och personalen som man måste kontakta, sms rektor och föräldrar om elever är 
frånvarande och skrivning av betygskatalog.  Grupp 6-9 kan vara svårt att hantera om 
elever är i olika nivå och om de inte kommer samma tid (drop-in) vilket gör klass 
undervisning nästan omöjligt.  

Det händer även ofta att modersmålslärare blir tilldelad en lokal som inte lämpar sig för 
undervisning. Modersmålslärarna har inte egna klassrum för att bedriva sin undervisning i, de 
arbetar i olika klassrum men de har studiehandledning i klassrummet. Bara lärare som har 
många elever i samma skola hade eget rum som hon använder med andra lärare enligt 
schemat. Alla lärare nämnde lokalfrågan som ett problem. De menade också att deras jobb 
skulle bli mycket mer effektivt om lokalfrågan inte var ett så stort problem. Lärare 6 svarade 
så här: 

 

Jag har inte eget klassrum, men jag arbetar i olika klassrum, grupprum och bara 
studiehandledning sker i klassrummen där elever befinner sig.  

 
Deras situation när det gäller lokaler har inte förändrats mycket under de senaste åren. 

Här berättar alla lärare att många gånger har de haft problem med att få en lokal som lämpar 
sig för undervisning. Grupprum och biblioteket är två sådana arbetsplatser, som helt saknar 
eller försvårar tillgången till material. De berättar också att det finns brist på lokaler även när 
man har undervisning efter skolan.  Det kan vara fritids klubbar som behöver lokalen eller 
flera modersmålslärare är i skolan samtidigt. Lärare 3 förklarade så här: 

 

Lokalen som jag har tillgång till är mycket bättre än när jag började arbeta som 
modersmålslärare, Jag tror också vi modersmålslärarna har blivit bättre med att kräva 
efter bättre lokal också.  Som jag vet, finns det bara en skola som har utsatt ett rum som 
är exklusivt till modersmålsundervisning (man behöver inte flytta på sig om en annan 
skolpersonal behöver rummet).  De skulle vara bra om flera skolor gjorde samma sak. 

Att modersmålsundervisningen förläggs efter ordinarie skoltid och om det finns några 
fördelar med det, så var alla lärare överens om att det inte finns några fördelar utan bara 
nackdelar, eftersom eleverna då är mycket trötta och inte orkar jobba mer. De är hungriga 
efter en lång dag och ibland måste de vänta länge tills modersmålslärarna tar emot dem. 
Modersmålslärarna och klasslärarna får nästan aldrig träffas och det blir svårare för 
modersmålsläraren att ta upp problem, som eleven har, med andra lärare. Lärare 5 svarade så 
här: 

Nästan 80 % av mina lektioner ligger efter skoltid och på det mesta ligger de sen på 
dagen. Detta gör att jag knappt träffar klasslärarna och rektorerna på skolor, och mina 
elever är alldeles sluta och hungriga när vi börjar lektionen 

 
En annan nackdel med att modersmålsundervisningen sker på eftermiddagar är att,  
undervisningen blir isolerad från den övriga skolverksamheten, och det blir svårare för 
modersmålslärarna att samarbeta och planera tillsammans med elevernas övriga lärare. 
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Eftersom modersmålslärarna undervisar på olika skolor med en viss tidspress, har de ingen 
möjlighet att lära känna andra klasslärare och heller ingen möjlighet diskutera fram 
undervisningsmetoder för elever som har särskilt stöd. Enligt lärare 4 är nackdelarna med 
modersmålsundervisning efter skolan att det ger en signal att modermålet är något oviktigt, 
bisyssla eller en hobby. Det händer ibland att elever säger till modersmålslärare att hon eller 
han inte är riktig lärare och bara modersmålslärare: 

 

Barnen upplever att modersmålet är en extra börda, inte minst när de ser andra barn 
som inte har modersmålsundervisning och får leka medan de måste sitta kvar och ha en 
extra lektion. Lärare måste utöver undervisning också ägna extra tid för att motivera 
barnen. Det går ibland trögt, då barnen är trötta och koncentration blir sämre på 
eftermiddag. 

 
När det gäller frågan om motivationen och hur modersmålslärarna jobbar för att 

motivera sina elever att läsa modersmål. Här hade modersmålslärarna olika metoder. Några 
har lagt lektioner på elevernas håltimmar eller under lunchrasten, så att eleverna känner att de 
har sina lektioner under skoldagen. Påföljden av detta blev att lärarna själva har fått orimligt 
arbetsschema med lunchtid tio på morgonen eller fyra på eftermiddagen. Andra försöker 
uppmuntra sina elever på olika sätt. Genom att betona hur viktigt modersmålet är för deras 
framtid, och att de försöker att planera upp lektionerna på så sätt som gör att lektionerna blir 
mer intressanta och eleverna har roligt. En annan lärare förklarar att utifrån barnens intresse, 
personlighet, börjar hon med att ge barnen något som är nära deras intresse. Hon försöker 
starta ett samtal om något som hon vet är intressant för barnen. Hon låter barnen berätta det de 
tycker är roligt, under tiden smyger hon in med det hon vill undervisa om. Hon berömmer och 
lyfter upp det som barnen har gjort, på så sätt känner de sig stolta över det de gjort och lärt 
sig. En lärare svarade så här: 
 

Jag försöker berätta och förklara vikten om deras modersmål och kultur.  Men om 
eleverna känner att de lär sig någonting på modersmålsundervisning som utvecklar 
deras språk och kunskap, detta i sig är en motivations medel. 

 
När det gäller frågan modersmålslärarnas status, tycker fem av sex modersmålslärare 

som jag har intervjuad, att både status och lönen är lägre än de flesta lärare som jobbar i 
skolan. Modersmålslärarna känner att de har låg status i skolorna och tror att det skulle kännas 
bättre om de andra pedagogerna i skolan såg dem som likvärdiga lärare. En lärare som har 
femårig lärarutbildning tyckte att andra ser på henne som icke utbildad. Hon menar att 
inställning till att modersmålet är ett frivilligt ämne, ansågs vara oviktigt och att statusfrågan 
ibland gör att elever väljer bort ett lågstatusspråk. En annan lärare berättade att det beror på, 
därför att på vissa skolor har vissa rektorer jobbat på för att modersmålsundervisningen ska 
synas och då känner både hon och hennes elever att de syns. Men för det mesta känner hon sig 
icke välkommen på de flesta skolorna. Det sjätte svaret var så här: 
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Jag tror att modersmålslärarnas status är mycket bättre nu än när jag började, men det är 
fortfarande lägre än andra lärares status. Det beror till en viss del att det är utanför 
ordinarie skoltid och andra skolpersonal känner inte till vad vi håller på i 
modersmålsundervisning.  Vi är inte kolleger än. Det blir bättre när vi får tid att 
diskutera (använda gemensamma språk) elevers kunskap och måluppfyllelse med deras 
klasslärare.  

5.3	  Lösningar	  enligt	  modersmålslärarna	  
 
Enligt modersmålslärare i denna studie, är det största lösning för alla dessa problem att 

schemalägga modersmålsundervisningen under skoldagen. När modersmålsundervisningen 
ligger på ordinarie skoltid träffas lärarna lättare och då kan de samarbeta bättre. Alla 
modersmålslärarna i undersökningen menar att det finns ett stort behov av ett samarbete 
mellan dem för att de ska kunna ha en gemensam planering som gynnar deras gemensamma 
elever. En lärare skrev så här: 

 

Att ha modersmålsundervisning schemalagt under skoltid löser alla problem, eftersom 
det blir lättare att motivera elever, öka samarbete mellan skol personal och 
modersmålslärare och på så sätt blir modersmålsundervisning mer synligt (bättre 
integrerat) och statusen för modersmålet blir högre eftersom modersmålsundervisning 
blir integrerat och en naturlig del i skolans värld. 

 
De tycker att när modersmålsundervisning integreras i det vanliga skolschemat kommer 

detta att lösa många problem. Modersmålslärarna här anser att när läraren har tillgång till ett 
rimligt arbetsschema och en lämplig lokal, som de kan anpassa efter deras elevers behov, 
samt får kontinuerlig information om aktiviteter och händelser på skolan, kan de uträtta ett bra 
arbete. Detta i sin tur höjer både motivation hos eleverna och modersmålslärarnas status vilket 
också framhålls av Ladberg (2000).  

 

5.4	  Resultatanalys	  
Nästan alla modersmålslärarna här upplever sin arbetssituation som ansträngande. 

Många av dem upplever den ambulerande tillvaron som påfrestande, och eftersom de har sina 
skolor på olika kommuner blir det många resor. Modersmålslärare kan ha så mycket som 15 
skolor och 40 till 50 elever på en vecka. Det är också en stor brist i samarbetet mellan skola 
och modersmålslärare. Ett annat stort problem är att eleverna har olika förkunskaper i 
modersmålet och modersmålslärarna ägnar mycket tid åt att producera eget 
undervisningsmaterial som kan anknyta till elevernas erfarenheter och kunskaper. Andra 
modersmålslärare måste också producera eget material eftersom det inte finns färdiga material 
i deras språk. Detta upplevs av lärarna som tidskrävande och arbetsamt, samtidigt har de en 
känsla av att de inte har samma status som andra lärare. 
Ett annat problem som modersmålslärarna i studien upplever negativt i deras arbetssituation 
är att de undervisar i modersmålet på alla stadier från förskola till gymnasiet. De har också 
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studiehandledning med eleverna i alla ämnen på alla nivåer, detta kräver goda kunskaper i 
skolans alla ämnen.  
Att modersmålsundervisningen förläggs efter ordinarie skoltid påverkar elevernas negativt 
eftersom eleverna då är mycket trötta och inte orkar jobba mer. De är hungriga efter en lång 
dag och upplever att modersmålet är en extra börda, speciellt när de ser andra barn som inte 
har modersmålsundervisning får leka medan de måste sitta kvar och ha en extra lektion. 
 
Det största lösning för alla dessa problem enligt modersmålslärarna i denna studie, är att 
schemalägga modersmålsundervisningen under skoldagen. Modersmålslärarna här tror att när 
modersmålsundervisning integreras i det vanliga skolschemat kommer detta att lösa många 
problem som har med deras arbetssituation att göra. När modersmålsundervisningen ligger på 
ordinarie skoltid, träffas lärarna lättare och då kan de samarbeta bättre och ha en gemensam 
planering, som gynnar deras gemensamma elever. Lärarna här tycker också att för att de ska 
kunna ge studiehandledning med goda resultat måste ett nära samarbete mellan de och 
klasslärarna lärare ske. 

6	  Diskussion	  
 

I detta kapitel kommer jag att presentera en slutsats där jag ger svar på undersökningens 
syfte och frågeställningar. Nedan kommer en diskussion kring undersökningens resultat och 
analys, där jag ska ha mina egna reflektioner och tankar och citat.  

Syftet med detta arbete är att bygga vidare på den kunskap som redan finns om 
modersmålslärarnas arbetssituation, hur modersmålslärare ser på sin arbetssituation, och hur 
den påverkar deras elever. Jag har kommit fram till att nästan alla modersmålslärarna 
upplever sin arbetssituation mycket ansträngande. Två av dem jobbar med osäkra 
anställningsvillkor där de blir anställda för en period i taget. De jobbar med 
visstidsanställningsform, på grund av att de saknar behörighet i ämnet, fast de är 
färdigutbildade lärare i sitt hemland. Många av dem upplever den ambulerande tillvaron som 
påfrestande, och eftersom de har sina skolor på olika kommuner blir det många resor. Antalet 
skolor där varje modersmålslärare undervisar i varierar. Är det rimligt att en modersmålslärare 
kan ha så mycket som 15 skolor och 40 till 50 elever på en vecka? Modersmålslärare år 2015 
tycks ha samma arbetssituation och visar samma problem som de modersmålslärarna i 
Hyltenstam och Tuomelas undersökning från år 1996. Min studie har också tydligt påvisat en 
stor brist i samarbetet mellan skola och modersmålslärare. Eftersom modersmålslärare inte 
har någon möjlighet att lära känna andra lärare än modersmålslärare, känner en del lärare stor 
anonymitet. Ett annat stort problem är att eleverna har olika förkunskaper i modersmålet och 
de ägnar mycket tid åt att producera eget undervisningsmaterial som kan anknyta till 
elevernas erfarenheter och kunskaper. Några modersmålslärare måste också producera eget 
material eftersom det inte finns färdiga material i deras språk. Detta upplevs av lärarna som 
tidskrävande och arbetsamt, samtidigt har de en känsla av att de inte har samma status som 
andra lärare. 

Att modersmålslärarna undervisar i modersmålet på alla stadier från förskola till 
gymnasium är ett annat problem som de upplever negativt i deras arbetssituation. Ytterligare 
problem som modersmålslärarna har är att de har också studiehandledning med eleverna i alla 
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ämnen på alla nivåer, detta kräver goda kunskaper i skolans alla ämnen. Lärarna här tycker att 
för att de ska kunna ge studiehandledning med goda resultat måste ett nära samarbete mellan 
de och klasslärarna lärare ske. Eftersom modersmålsundervisningen och studiehandledningen 
oftast betraktas av vissa skollärare som en separat verksamhet, så fungerar samarbetet i 
allmänhet inte på ett godtagbart sätt. Skolverkets undersökning (2008s.18) visar att även om 
modersmålsundervisningen sker i skolans lokaler med de elever som går i skolan, så är 
undervisningen inte helt inkluderad i verksamheten. Modersmålsundervisningen, som framgår 
av min undersökning, bedrivs utanför skoltid vilket i sig kan bidra till att ett samarbete mellan 
klasslärare och modersmålslärare försvåras. 

Modersmålslärarna uppfattar sin lärarroll som viktig för barnens identitets- och 
språkutveckling och för deras möjlighet att lära känna sin kultur.” Socialt är erkännande av 
språken viktigt som ett erkännande av barnets identitet. Det blir svårt, ofta övermäktigt, för 
barnet att hålla fast vid familjens språk om dessa språk möts av motstånd eller motarbetas från 
samhällets sida” (Ladberg 2000, sid. 180). Generellt ansåg alla modersmålslärarna som jag 
har intervjuat att efter skoltid är en dålig tid att förlägga modersmålsundervisningen till, 
eftersom elever och även lärare då är trötta vilket stöds av Ladberg (2000) som menar att hur 
schemat är lagt påverkar både elevernas motivation och undervisningens kvalitet. ”De flesta 
modersmålslärare undervisar efter skoltid då eleverna är hungriga och trötta. Eleverna tvingas 
därför välja mellan fritidsaktiviteter och modersmålundervisningen”. (Löthagen, Lundenmark 
& Modigh, 2008, sid. 157). 

 
Enligt lärarna är eleverna känsliga för såväl positiva som negativa signaler från 

samhället angående modersmålsundervisning och på så sätt påverkas elevers val att delta i 
modersmålsundervisning av samhällsattityder. Lärarna här påpekar också att man kan se 
mycket positiv effekt på elevernas deltagande i modersmålsundervisning, i skolor där det 
finns en hög medvetenhet om modersmålsundervisnings betydelse bland föräldrarna och hos 
skolans ledning och personalen i övrigt är. Enligt lärarna i undersökningen påverkades 
elevernas motivation att delta i modersmålsundervisningen negativt av många olika fakturer. 
Dessa faktorer är bland annat resursnedskärningar, reducerad schematid, schemaläggning 
efter skoldagen, modersmålslärarnas osäkra anställningsförhållanden, och 
modersmålsundervisningens allmänt låga status i samhället och i skolmiljön. 

	  	  

Även för elevens motivation är modersmålslärarens ställning betydelsefull. Lärarens 
position återspeglar skolans, ledningens och ytterst samhällets värdering av hennes 
språk. Eleverna ser hur läraren bemöts och vilken position hon eller han har.(Ladberg 
2000, sid 187) 

Jag tycker att omgivningens attityd och inställning till ämnet modersmål är en avgörande 
faktor för att eleverna ska våga satsa på sitt modersmål. ”Elevens motivation för modersmålet 
är beroende av många olika förhållanden, bland annat kamratens och svenska lärares attityder 
och språkets status i samhället” (Ladberg 2000, sid.189). Det är också viktigt att eleverna lär 
sig sitt modersmål därför att modersmålsundervisning underlättar, framför allt 
kommunikation och relationer i hemmet, med släkten i hemlandet och att det är bra för att 
underlätta övrig inlärning och att starka barnets identitet. ”Modersmålet eller familjens språk 
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är en nödvändighet. Barnen behöver utveckla familjens språk för att även som vuxen kunna 
kommunicera med släktingar. Socialt är erkännande av språken viktigt som ett erkännande av 
barnets identitet”.(Ladberg 2000, sid. 179-180).  

 
Skolan kan ses som en plattform för elever där de under en stor del av deras uppväxt 
tillbringar sin vardag. Varje elev är unik och har sina egna tankar och värderingar. 
Samma gäller det elevers härkomst, kulturella bakgrund och familjära situationer. Det 
skall inte spela någon roll var du kommer ifrån utan den svenska skolan skall ge varje 
enskild elev verktyg för att ge sig ut i världen och skapa sig en identitet. (Lgr11). 

 
Slutligen tycker Jag att, genom att schemalägga undervisning på modersmålet under 
skoldagen, skulle man kunna öka de tvåspråkiga elevernas kunskaper i svenska och detta i sin 
tur skulle underlätta för eleverna att bli multikulturella och flerspråkiga. Enligt Ladberg 
(2000) Kunskaper i olika språk stödjer varandra, och alla språkkunskaper som ett barn har kan 
användas som hjälpmedel för barnets tänkande och lärande. Att integrera 
modersmålsundervisning under skoldagen skulle också ge möjlighet för lärare att samarbeta 
för att nå målet om att eleverna skulle bli tvåspråkiga och utveckla en dubbel 
kulturtillhörighet, därför att samarbetet är en förutsättning för utvecklingen inom skolan. 
Enligt Lgr (11) undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Jag tycker att om modersmålslärare och 
svenska lärare arbetar sida vid sida som jämställda kolleger, så förmedlar de en bild till 
barnen av integration i det svenska samhället och visar barnen att integration är möjligt. 
 

6.1	  Slutsats	  
Nedan kommer en sammanfattad slutsats där jag besvarar undersökningens syfte och 
frågeställningar. 

Denna undersökning har behandlat modersmålsundersmålslärarnas arbetssituation. 
Studiens syfte är att bygga vidare på den kunskap som redan finns om modersmålslärarnas 
arbetssituation, hur modersmålslärare ser på sin arbetssituation, hur den påverkar deras elever 
och vilka lösningar som finns för alla dessa problem enligt modersmållärarna.  

Jag har med denna undersökning försökt att uppfylla syftet med att uppmärksamma 
modersmålslärarnas arbetssituation. Det har framkommit att på grund av denna arbetssituation 
och att modersmålsundervisningen är efter skoltid, och inte integrerat i skolschemat 
samverkar inte modersmålslärare med de andra lärare och rektorer på skolan. Det har även 
framkommit att modersmålslärarna vill ha ett ökat samarbete men det är svårt på grund av 
modersmålslärarnas arbetssituation. Att ha gemensamma träffar och konferenser för 
modersmålslärare och klasslärare är bra för både klasslärarna och modersmålslärarna så att de 
kan utbyta erfarenheter vilket ligger helt i linje med rekommendationer från Skolverket 
(Skolverket 2013) 
 
Det har framkommit också vilka lösningar enligt modersmålslärarna finns för att förbättra 
deras arbetssituation. Den största lösningen enligt modersmålslärarna själva är att integrera 
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modersmålsundervisningen med övrig undervisning i den svenska skolan och på så sätt få mer 
mångsidig användning av modersmålet och lösa alla problem kring denna arbetssituation. 

 
Slutligen är denna undersöknings resultat baserad på en intervju med sex 

modersmålslärare.  Man skulle säga att det skulle ha varit mera exakta resultat om det var fler 
som deltog i undersökningen, men eftersom jag jobbar som modersmålslärare och har samma 
arbetssituation som mina informanter så hittade jag mig själv i mina kollegors svar. Jag tror 
också att många andra som jobbar som modersmålslärare skulle också hitta sig själva i mina 
kollegors svar. 

 
Om man har tänkt sig att göra en undersökning som skall kunna generaliseras måste 
man göra en urvalundersökning på utvalda människor, med avsikt att låta resultatet 
gälla för andra liknande människor. Valet av människor blir då av vikt. (Hartman 2004, 
sid.284) 
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Bilagor	  
	  

Frågor till modersmålslärarna om deras arbetssituation 

1.   Hur ser ditt schema ut? 

2.    På vilket sätt påverkar ditt schema din undervisning?  

3.   Har du som modersmålslärare undervisning under skoltid eller Efter? I 

eget klassrum? Har det förändrats under de senaste åren? I så fall på vilket 

sätt? 

4.   Vad är nackdelar med att modersmålsundervisningen förläggs efter 

ordinarie skoltid och finns några fördelar? 

5.   På vilket sätt jobbar du för att motivera dina elever att läsa modersmål? 

6.   Hur ser modersmålslärarnas status ut? 

7.   Vilka lösningar tycker du att det finns för alla dessa problem? 

	  


