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Abstract  

The purpose of this study was to describe and analyze the perceptions of mother tongue 

teachers regarding the effectiveness of teaching and various factors that may affect the 

effectiveness based on a phenomenological approach. For this purpose, ten interviews 

with mother tongue teachers were conducted. The results show that teachers have clear 

perceptions of what effectiveness is and use different methods to make teaching more 

effective. Three extensive categories that affect positively effectiveness were identified: 

personalized education, teacher leadership and motivation. The findings suggest that 

there are also factors that negatively affect effectiveness. These factors are teaching 

time and inappropriate scheduling, difficulty in forming reasonably large and 

homogeneous groups, inappropriate teaching facilities and lack of collegial learning. 

The results correspond to the latest research in the field. Overall, the results suggest the 

variety of perceptions about effectiveness and factors that can affect it. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

 Jag har bestämt mig för att skriva om modersmålsundervisning eftersom jag jobbar som 

modersmålslärare. Varje dag ser jag elever som har valt att studera modersmål, lärare som har 

valt att vara modersmålslärare eller ämneslärare. Jag tycker att modersmålsundervisning är 

väldigt komplicerat. Det finns inte färdiga svar angående exempelvis material för 

undervisning, gruppering av elever och villkor för modersmålslärare såsom undervisningstid 

och lokaler. Elevernas nivå skiljer sig dessutom avsevärt. Allt detta bidrar till att 

modersmålslärarnas vardag blir full av olika val och utmaningar. Trots detta lyckas de på 

många sätt att klara de av Skolverket uppsatta målen med undervisningen. När jag har läst 

tidigare forskning så har jag upptäckt att det fanns mycket skrivet om svårigheter som 

modersmålslärare ställs inför samt om modersmålsundervisnings värde för elever. Dock 

hittade jag inte så mycket forskning om hur de lyckas utföra sitt svåra uppdrag. Därför ville 

jag fokusera på denna aspekt av modersmålsundervisningen. Det var dock oundvikligt att 

även de negativa stunderna av deras arbete skulle komma fram.  

Det som är värt att påpeka här är att det är olika villkor som gäller i olika kommuner. Jag har 

intervjuat modersmålslärare som jobbar i en och samma kommun där det bland annat fanns en 

begränsning på undervisningstid i modersmålet på 15 minuter för en elev per vecka. Det var 

en av de anledningar som bidrog till att jag valde att genomföra min studie i enbart den 

kommunen. Från och med januari 2017 har detta dock ändrats, och det strävas nu efter en 

timmes undervisning för en elevgrupp per vecka oavsett antalet av elever, vilket kan variera 

från en till tjugo. Lärarna som ingick i studien intervjuades under januari – februari 2017 och 

har inte hunnit uppleva den förändring som skett till fullo, och den speglas därför inte i deras 

svar. 

Att jag är insatt i ämnet kan vara både positivt och negativt för studien. Å ena sidan kan jag 

lite mer än utomstående om verksamheten, men å andra sidan kan jag vara blind för något 

som jag inte tror på. Jag är dock medveten om att det är viktigt att vara uppmärksam och 

försöka bortse så mycket som det går från mina personliga åsikter och försöka återge 

intervjuades åsikter så opartiskt som möjligt.  

Modersmålsundervisnings utveckling 

Modersmålsundervisning infördes redan under 1960-talet och gällde bara elever med finska 

som modersmål (Spetz, 2014). Denna vändning var i linje med UNESCO:s 

rekommendationer att alla barn ska få möjlighet att undervisas på sitt modersmål (Enkvist, 

2013). Från 1968 fick alla elever med annat modersmål än finska möjlighet till 

modersmålsundervisning (Hyltenstam & Tuomela, 1996). I Lgr 69 framgick kommunernas 

möjlighet att anordna modersmålsundervisning om högst två timmar i veckan utifrån varje 

elevs behov. Det var kommunens ansvar att informera vårdnadshavare om möjligheten till 

undervisning samt ge förklaringar till vad detta skulle vara bra för. Det var tänkt att ämnet 

modersmål skulle ersätta undervisning i andra ämnet (Hyltenstam & Tuomela, 1996). I Lgr 69 
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fanns en kursplan i finska som läroplanen rekommenderade att den skulle användas för 

undervisning i andra språk också. Syftet med modersmålsundervisning var att utveckla 

elevernas etniska och språkliga identitet. 1977 infördes hemspråksreformen. Där framgår 

kommunernas skyldighet i att anordna modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet (Spetz, 2014). Det var återigen kommunernas ansvar att bedöma antalet timmar 

per vecka utifrån varje elevs behov samt att informera vårdnadshavare om undervisningen. 

För att få undervisning skulle språket vara ett levande inslag i hemmet. Detta krav ändrades år 

1985 till kravet där åtminstone en av vårdnadshavare skulle ha ett annat modersmål än 

svenska, och det språket skulle användas som ett dagligt umgängesspråk med eleven 

(Hyltenstam & Tuomela, 1996). År 1991 skärptes kraven och kommunen blev skyldig att 

anordna modersmålsundervisning bara om det fanns minst fem elever som önskade 

undervisning. Modersmål var ett frivilligt ämne som skulle vara likställt med andra ämnen, 

ges inom den ordinarie skoltiden och betyg skulle även ges (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

Modersmålsundervisning blev ett eget ämne från och med Lgr 80 med syfte att främja 

känslomässig, språklig och intellektuell utveckling samt utveckla tvåspråkighet. Syften med 

modersmålet som framgår från Lpo 94 är följande: att stärka elevernas självkänsla och främja 

deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet. Nytt var också att 

jämförelserna mellan svenska och modersmålet ska ingå i undervisningen för att öka 

elevernas kulturkompetens. 

Det är också intressant att modersmålsundervisning kallades för hemspråksundervisning fram 

till och med år 1996. Håkansson (2003) framhäver att begreppet ”hemspråk” kritiserades 

eftersom det antydde att det syftar till språket som enbart används i hemmiljö. Enligt 

Skolverket (2002), är modersmål det första språket som barnet lär sig medan flerspråkiga barn 

har flera första språk.   

Hur ser situationen ut i nuläget? Enligt svensk språklag ska ett barn med ett annat modersmål 

än svenska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål (SFS, 2009:600). Den 

möjligheten får barn genom modersmålsundervisning som utgör ett eget ämne i grundskola 

och gymnasium och är frivilligt, enligt Lgr 11.  Kommunen har huvudansvar för denna 

verksamhet, och de har även stor frihet att avgöra hur den ska organiseras för att nå de 

riktlinjer staten satt upp. Enligt skollagen måste dock vissa krav uppfyllas för att 

modersmålsundervisning ska ordnas: elever ska ha grundläggande kunskaper i språket, 

språket ska hållas levande hemma samt att det måste finnas ett visst antal elever i kommunen 

som har anmält sig till undervisningen (Skollagen, 2010:800). Modersmålsundervisning kan 

samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper. Oftast bedrivs 

undervisningen efter skoltiden. Syfte med modersmålsundervisning som framgår från Lgr 11 

är att elever ska utveckla kunskaper i och om modersmålet, utveckla sin identitet, jämförande 

förhållningssätt till kulturen och språk samt bli flerspråkiga. 

Modersmålets och modersmålsundervisningens 

betydelse 

Sverige är ett mångkulturellt land. Andelen av flerspråkiga barn uppskattas vara ungefär 20 

procent vid början av 2010-talet (Axelsson, 2013). Flerspråkiga barn i Sverige är berättigade 

till modersmålsundervisning. Forskning visar vissa fördelar för sådana barn som utbildas 

parallellt i första- och andraspråket, och det påstås även vara en avgörande faktor för 
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elevernas skolframgång (Thomas & Collier, 2002).  Thomas och Collier (2002) har med sin 

forskning kommit fram till att bara elever som har fått minst fyra års undervisning i 

modersmålet lyckas uppnå samma nivå som jämnåriga enspråkiga elever på fyra år. 

Skolverket ansluter sig till denna uppfattning och påpekar att om modersmålet används 

parallellt med andraspråket så gynnar det barnens språk och kunskapsutveckling (Skolverket, 

2016). Gibbons (2016) som redogör för senaste forskning framhäver att språkliga resurser 

från alla språk som behärskas av flerspråkiga elever används när de läser eller skriver en text. 

Cummins (2000) framhåller att det finns samband mellan ett starkt förstaspråk och elevens 

möjlighet att lyckas lära sig ett andraspråk. Det finns också forskning som stödjer att utöver 

språklig, kognitiv och kunskapsmässig utveckling stärker modersmålsundervisning även 

elevens kulturella identitet (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Tack vare 

modersmålsundervisning får elever möjlighet att läsa böcker på modersmålet, resa till 

hemlandet, umgås med andra som kommer från samma land och med familjen. Elever blir 

delaktiga i den icke-svenska kulturgemenskapen, som stärker deras kulturella identitet. 

Gibbons (2016) rekommenderar att inte dränka elevernas kulturella och språkliga identitet 

under tiden hen lär sig svenska och istället ge eleven möjligheten att bygga kunskaper i 

svenska på språkresurserna i sitt modersmål.  Forskning visar att även om barn börjar lära sig 

andraspråk tidigt tar det ungefär fem till sju år att uppnå samma språkbehärskning som 

infödda jämnåriga uppvisar (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Under dessa år är det därför 

väldigt viktigt att förstaspråket fortsätter att utvecklas så att det kan användas för att lära sig 

nytt stoff. Utveckling av nyanländas modersmål ger barnen möjlighet att kommunicera på en 

nivå som motsvarar ålder och deras kognitiva utveckling.  Om eleven har ett välutvecklat 

modersmål fungerar det som en sorts av grund, och det blir då lättare att utveckla det svenska 

språket och de andra ämnena.  

Effektivitet i undervisningen 

Effektivitet är ett brett begrepp som är komplicerat eftersom varje enskild individ har sin egen 

uppfattning av vad effektiviteten är och vad den innebär. Dessutom används detta begrepp 

inom olika områden. Här kommer jag dock att fokusera mig på effektiviteten i undervisning. 

Enligt Nationalencyklopedin (2017), är effektivitet ”förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet och verksamhetens resultat”. Effektivitet handlar om att använda tillgängliga 

resurser på bästa sätt utifrån de mål som finns för verksamheten.  

Syfte och problem  

I denna studie kommer jag att analysera modersmålslärarnas uppfattningar av 

undervisningens effektivitet med hänsyn till Skolverkets föreskrifter för 

modersmålsundervisning, samt forskning om modersmålsundervisning, andraspråksinlärning, 

flerspråkighet och effektivitet. 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att utifrån en fenomenografisk ansats beskriva och analysera 

uppfattningar av olika modersmålslärare angående effektivitet i undervisningen, samt olika 

faktorer som kan påverka effektiviteten av lektioner i modersmål.  
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Forskningsfrågor 

 

1. Hur uppfattar lärare i modersmål effektivitet samt en effektiv undervisning? 

2. Vilka faktorer, enligt lärarnas uppfattningar, kan positivt påverka effektiv undervisning 

i modersmål? 

3. Vilka faktorer, enligt lärarnas uppfattningar, kan negativt påverka effektiv undervisning 

i modersmål? 

 

Kunskapsområde: Modersmålsutveckling i en 

andraspråkskontext 

Under 2000-talet har en väldigt ung forskningsgren som kallas heritage language acquisition 

blomstrat, det vill säga inlärning av modersmålet i en kontext där omgivningens 

kommunikation sker på andraspråket (Abrahamsson & Bylund, 2012). En sådan 

modersmålsinlärning skiljer sig avsevärt från en där modersmålet dominerar i omgivningen. 

Med modersmål menas det först tillägnade språket medan andraspråk är ett språk som har 

tillägnats efter detta. För heritage language acquisition är det typiskt att andraspråket används 

i de formella sammanhangen medan modersmålet används i kommunikation med släktingar. 

Interaktion på modersmålet är begränsat till några få sammanhang. Detta påverkar 

behärskning av modersmålet i form av till exempel svårigheter med ordåtkomst och 

avvikande satsbyggnad (ibid.). Sådana elever har avbrutit modersmålsinlärning innan 

modersmålet behärskades fullständigt, och färdigheterna har därmed aldrig tillägnats. Det som 

utmärker flerspråkiga samhällen är att språk som har olika ”styrka” samverkar, det vill säga 

ett majoritetsspråk (svenska i Sverige) som dominerar och minoritetsspråk (Norrby & 

Håkansson, 2015). Minoritetsspråk är i kontakt och ofta i konflikt med majoritetsspråket. 

Forskarna Mac Mathúna & Ó Corráin föreslår en lista över drag som kännetecknar 

minoritetsspråk. De menar att ju fler av dessa drag som utmärker ett minoritetsspråk, desto 

sämre är dess vitalitet och framtida överlevnadspotential (ibid.). I listan ingår 

minoritetsspråkets geografiska utbredning som krymper, att språket inte längre överförs till 

nya generationer, att majoritetsspråket används inom prestigefyllda sammanhang medan 

minoritetsspråket bara används i familjen, att det finns negativa attityder till minoritetsspråket 

i samhället, att minoritetsspråkets struktur blir enklare, et cetera. Detta resulterar i att 

minoritetsspråket ses som mindre värt. Det här minskar språkets användbarhet och status, som 

i sin tur avsevärt påverkar inlärarens vilja att fortsätta utveckla sitt modersmål. Allt detta 

bidrar till att variationen i behärskning av modersmålet hos invandrar- och minoritetsbarn är 

större än bland svenska barn i deras modersmål (Hyltenstam & Tuomela, 1996).  

Modersmålsinlärning där modersmålet dominerar, och speciellt modersmålsinlärning i en 

andraspråkskontext, skiljer sig från andraspråksinlärning. Dock finns det vissa likheter mellan 

dessa fenomenen, såsom strukturell regelbundenhet, bakgrundsfaktorer och individuella 

skillnader som spelar stor roll för språkutvecklingen (Abrahamsson & Bylund, 2012). 

Forskning som finns inom heritage language acquisition är begränsad. Därmed kommer 

studien att titta närmare även på andraspråksinlärning som det har forskats om betydligt 

längre. 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Detta kapitel består av två delar: den första handlar om relevant teori som har forskats fram 

medan den andra innehåller tidigare forskning kring modersmålsundervisningen och 

effektiviteten. Slutligen diskuteras användning av begrepp lärande och inlärning i studien.  

Forskningsläget angående undervisning i modersmål, speciellt i en andraspråkskontext, är 

begränsad vilket framgår från följande avsnitt.  

Den här studien baseras på teorin (Abrahamsson & Bylund, 2012) där modersmålselever i 

andraspråkskontext anses som tvåspråkiga. Kognitiva teorier visar att förutom fördelar för 

samhället, finns det positiva effekter av tvåspråkighet på kognitiv och språklig utveckling. 

Tvåspråkiga elever har inte bara större karriärmöjligheter, men de verkar också bättre kunna 

utveckla de kognitiva kontroller som är centrala för högre mentala aktiviteter, det vill säga 

abstrakt tänkande och problemlösning, självbild och socialt samspel (Bialystok, Craik, & 

Ryan, 2006). Modersmålsutveckling varierar mellan förstaspråksutveckling och 

andraspråksutveckling (Abrahamsson & Bylund, 2012). Modersmålseleverna är dock 

tvåspråkiga med variationer av kunskap om språket som undervisas (ibid.).  

Förhållningssätt till andraspråksundervisning är baserade på tre inriktningar (Hyltenstam & 

Lindberg, 2013). En av dem fokuserar sig på förhållanden mellan individen som lär sig 

språket och det nya språket. Det forskas om vad som sker när individen lär sig språket samt 

vad som påverkar denna inlärning. Den andra inriktningen gäller ett samhälleligt 

språkpolitiskt intresse. Här forskas det om attityder och ideologier bakom andraspråksinlärare. 

Den tredje inriktningen innefattar forskning om olika undervisningsformer som kan stödja 

inlärning (ibid.). I den här studien har den tredje inriktningen använts. Den här studien är 

didaktiskt inriktad, och därför kommer en stor vikt att läggas på de olika undervisningsformer 

och faktorer som kan påverka andraspråksinlärning samt modersmålsinlärning i en 

andraspråkskontext.  

Tvåspråkighet och flerspråkighet 

I den här studien anses barn som deltar i modersmålsundervisningen vara tvåspråkiga eller 

flerspråkiga. Användningen av två eller flera språk ”som ett naturligt sätt att kommunicera 

och delta i multipla diskurspraktiker för att skapa mening och begriplighet” kallas för 

flerspråkighet (Axelsson & Magnusson, 2012). 

Mål med forskning om flerspråkighet är att undersöka vad som kännetecknar en skola eller 

förskola där alla barn ges likvärdiga möjligheter att utveckla sitt lärande (Axelsson, 2013). 

Forskning visar fördelarna med en utbildning som bygger på modersmålet. Gibbons (2016) 

urskiljer följande faktorer som påverkar flerspråkiga elevers utveckling: maktrelationer, den 

pedagogiska inriktningen i skolor samt utvecklingen av språk. Med maktrelationer menas att 

underordnade samhällsgrupper tvingas ge upp sitt språk och kultur för att lyckas i samhället. 

Om lärare anser att till exempel Somalia är ett odemokratiskt land med outbildad befolkning 

kommer detta att avspeglas i lärarens förhållningssätt gentemot eleven. Det kan resultera i att 

eleven tvingas förneka sitt språk och kultur. Enligt Axelsson (2013), består en pedagogisk 

orientering av tre inriktningar: kunskapsöverföring (att överföra information som finns i 

kursplaner till elever), socialkonstruktivistisk pedagogik (att utveckla avancerade 



6 

 

tankeförmågor, metakognitiva strategier) och transformerande pedagogik (att främja kritisk 

litteracitet). Axelsson menar att skolan ska innefatta alla de tre inriktningarna. Axelsson pekar 

på amerikansk forskning av Cummins och Earle från 2011, som kom fram till att anledningen 

till en begränsad effekt som utbildningsreformer i USA hade var tack vare att reformer 

utfördes med fokus på enbart kunskapsöverföring (ibid.). 

Alla barn genomför en språkutveckling i skolan som består av bas och utbyggnad (Viberg, 

1996). Han förklarar att barn har utvecklat basen av modersmålet redan vid skolstarten. Det 

passiva ordförrådet på modersmålet beräknas till att vara 10 000 ord. Grammatik, 

grundläggande ordförråd, uttal samt språkets sociala och kulturella koder ingår i basen. När 

barn med svenska som modersmål börjar skolan pågår även utbyggnaden av språket som 

består bland annat av läs- och skrivförmåga, ett specialiserat ordförråd och andra 

specialiserade kontexter. På detta sätt har eleverna ungefär 40 000 ord i sitt passiva ordförråd 

när de går ut gymnasiet. Barn med ett annat modersmål utvecklar dock basen och 

utbyggnaden parallellt när de börjar gå i skolan. Viberg (1996) framhåller att kvaliteten på 

basen spelar en oerhört stor roll i den fortsatta utvecklingen av utbyggnaden. Hammarberg 

(2013) konstaterar att det tar väldigt lång tid att utveckla utbyggnaden av språket för en 

andraspråkslärare så att den blir på samma nivå med jämnåriga modersmålstalare. Thomas 

och Collier (2002) har forskat om tiden som behövs för andraspråkselever att komma ifatt de 

enspråkiga eleverna i USA. De hävdar att det tar mellan 4–7 år för eleverna som under 6–12 

år får undervisning i och på sitt modersmål parallellt med undervisningen i och på engelska.  

Kommunikativ kompetens 

Behärskning av ett språk innebär också språkanvändning i konkreta situationer. Den här 

studien baseras också på teorin om kommunikativ kompetens som innebär att kommunikation 

är en social interaktion som är kreativ och oförutsägbar, samt har ett syfte.  Begreppet 

kommunikativ kompetens har utvecklats och avgränsats av Canale (Hammarberg, 2013). 

Enligt Canale består den kommunikativa kompetensen av fyra komponenter: grammatisk 

kompetens, sociolingvistisk kompetens (att använda språket i rätt sammanhang), 

diskurskompetens (att ha kunskap om olika genrer) och strategisk kompetens (att använda sig 

av olika strategier för att kunna hantera olika begränsningar i kompetenser) (ibid.). Den här 

synen på inlärarspråket spelar en stor roll för de funktionella, kognitiva och interaktionella 

inriktningarna inom andraspråksinlärningen. 

Språkinlärning är en komplex social praktik, och det är viktigt att inte fokusera sig enbart på 

de individuella faktorerna utan att betrakta även det sociala sammanhanget som avgörande för 

framgång.  

Tidigare forskning 

Under hösten 2016 genomförde jag systematiska sökningar i sökmotorerna LIBRIS, Google 

Scholar och EBSCO (ERIC och ProQuest) som täcker forskningslitteratur inom ett stort antal 

discipliner. Artiklarna och avhandlingarna skulle vara publicerade från och med 1990. 

Sökning på nyckelord som modersmålsundervisning, hemspråksundervisning och 

uppfattningar av modersmålsundervisning i LIBRIS gav bara 5–10 träffar med böcker som 

källor. Sökningen i Google Scholar blev mycket mer lyckad då sökning på ordet 

modersmålsundervisning gav 910 resultat. Sedan sökte jag även med nyckelorden 
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flerspråkighet, effektivitet, andraspråksinlärning och förstaspråksinlärning, som alltsammans 

gav mer än 14 000 träffar. Då valde jag ut de som såg mest relevanta ut. För att avgöra om 

sökträffarna var relevanta för studien har jag tittat igenom abstract och innehållsförteckning i 

de artiklar, rapporter och avhandlingar som hittats. Det första inklusionskriteriet var att 

jämföra texten mot det syfte och den frågeställning studien utgår ifrån. Nästa kriterium var att 

texten skulle vara granskad (peer-reviewed) i vetenskapliga tidskrifter.  

Forskningen kring modersmålsundervisning varierar en del, men den största 

uppmärksamheten ligger på studier som undersöker modersmålets betydelse och roll för 

elevers kognitiva utveckling och deras identitetsutveckling, attityder kring modersmålet, 

villkor som gäller för modersmålsundervisning samt även tankar kring 

modersmålsundervisning från elevernas perspektiv.   

Thomas och Collier (2002) har utfört studier av effektiv undervisning för elever som har 

minoritetsspråk som modersmål och lär sig majoritetsspråk. De har presenterat fyra centrala 

komponenter för andraspråksinlärning: en sociokulturellt stödjande miljö, språkutveckling, 

ämnesutveckling och kognitiv utveckling. En sociokulturellt stödjande miljö innebär en 

mängd av faktorer såsom vardagslivet med familj, relationer och förhållningssätt i skolan, 

fördomar, diskriminerande processer, elevernas självbild samt attityder i majoritetssamhället 

(ibid.). Thomas och Collier (2002) upplyser att förhållningssätt samt attityder till olika 

modersmål och status av modersmålet i samhället påverkar elevens identitet och lärande. 

Einarsson (2009) påpekar att en attityd är en tendens att värdera något positivt eller negativt. 

Han har studerat attityder kring modersmål och framhåller att barnets egen attityd till sitt 

modersmål påverkar övriga elever och även lärare. Einarsson påpekar också att flerspråkighet 

förknippas med socialt underläge och utanförskap som kan påverka språkutveckling (ibid.). 

Axelsson (2013) påpekar dock att en ökad mångfald och språkkompetens hjälper att 

förebygga de negativa attityderna. Med språkutveckling menar Thomas och Collier (2002) 

andraspråksutveckling parallellt med modersmålsutveckling som viktiga stolpar för 

skolframgång. De framhåller vidare att ämnesutveckling är centralt för andraspråksinlärning 

dock innan eleven har en grund i andraspråket är ämnesutveckling på modersmålet viktigt och 

underlättar andraspråksutveckling. Med kognitiv utveckling menar de att eleven ska få 

kontinuerligt kognitivt krävande uppgifter på både modersmål och andraspråket (ibid.). 

Thomas och Collier (2002) konstaterar att de flerspråkiga elever som blev bemötta med 

respekt i skolan, vars modersmål respekterades och användes aktivt i undervisningen, nådde 

bättre resultat. De hävdar också att ett utvecklat modersmål genom formell undervisning är 

den viktigaste faktorn för skolframgång. 

Hill (1995) presenterade en forskning med 42 intervjuer med tvåspråkiga gymnasieelever som 

har deltagit i modersmålsundervisning under tidigare år. Hon delade in elever i grupper 

beroende på hur länge de undervisats i modersmål. Hill kommer fram till slutsatsen att 

gruppen som deltagit i modersmålsundervisning under alla skolår uppvisar ett mer positivt 

resultat på betyg i årskurs 9 i svenska, matematik, engelska samt medelbetyg, trivsel i skolan, 

stark identitet, positiva attityder till modersmål och tvåspråkighet samt korrekthet, flyt och 

mindre brytning i svenskan. Hon framhåller också att den gruppen som hade minst 

undervisningsår i modersmål identifierade sig mest som svenskar och samtidigt hade de 

största problemen med svenskan.  

Sahaf (1994) har utfört en studie baserad på 20 intervjuer med iranska elever i 

gymnasieskolan och observationer av undervisning som de deltagit i. Faktorer som påverkar 
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elevernas önskan att bevara sitt modersmål undersöks i denna studie. Sahaf har kommit fram 

till att de negativa signalerna angående värdet av modersmålet såsom behovet av 

resursnedskärningar, reducerad schematid, schemaläggning efter skoldagen, 

modersmålslärarnas osäkra anställningsförhållanden samt modersmålsstatus i samhället 

negativt påverkade elevernas önskan att delta i modersmålsundervisningen. 

Effektivitet i undervisning 

Hjort & Furenhed (2016) har utgått ifrån en internationell forskning om undervisning och 

framhåller i sin bok Effektiv undervisning att begreppet har att göra med ändamålsenlighet och 

resursanvändning. Med ändamålsenlighet menar de en undervisning som fungerar bra för att 

uppfylla sitt ändamål, det vill säga elevernas lärande. Resursanvändning innebär användning 

av resurser såsom undervisningstid och material på bästa sätt (ibid.). Vidare framhåller de att 

en effektiv undervisning kännetecknas av en målinriktad undervisning med rätt nivå på 

utmaning, anpassat stöd, ömsesidig återkoppling, positiv lärmiljö, långsiktighet, aktivt 

tänkande, elever som lär sig att lära samt lärande lärare. En annan studie av Laksov, Kettis & 

Alexandersson (2014) presenterar forskningsöversikt och rekommenderar att se på 

effektiviteten som en del av god undervisningskvalitet som de kopplar till måluppfyllelse 

(elever når målen som finns formulerade i läroplaner), elevernas transformationsprocess 

(utveckling hos elever som undervisas), förädlingsvärde (genom utvärderingar och olika tester 

går det att se hur elevernas lärande har förändrats fr.o.m. tiden de påbörjade sina studier) och 

evidensbaserad undervisning (undervisning som är utformad med evidensbasen för effektivt 

lärande). 

Det finns också effektivitetsforskning som var utbredd under 50- och 60-talet och riktad mot 

skoleffektivitet, undervisningseffektivitet eller lärareffektivitet (Arfwedson, 1994). 

Effektivitetsforskningen uppstod i USA och utvecklades på behavioristisk grund. Inom denna 

forskning används kvantitativa metoder med fokus på mättning av elevprestationer utifrån 

prov i olika ämnen, och dessutom används även enkäter och skattningsformulär (ibid.). 

Thornberg (2011) redogör för europeisk forskning om effektiva skolor som genomfördes 

främst i Storbritannien, Holland och Grekland. Han presenterar en lista över nyckelfaktorer 

som karaktäriserar effektiva skolor. De faktorerna ses som överlappande och ömsesidigt 

beroende av varandra.  

Nyckelfaktorerna är 

• professionellt ledarskap (skolledare eller rektorers ledarskap) 

• gemensamma visioner och mål  

• en lärande miljö 

• fokus på undervisning och lärande 

• ändamålsenlig undervisning 

• höga förväntningar 

• positiv uppmärksamhet  

• uppmuntran och förstärkning 

• fortlöpande bedömning och utvärdering av elevernas framsteg 
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• elevers rättigheter och ansvar  

• samarbete mellan hem och skola  

• en lärande organisation.  

Thornberg (2011) presenterar också en lista av aspekter som karaktäriserar en effektiv lärare: 

• höga förväntningar på och hög tilltro till elever (lärare som tror att alla elever kan lära 

sig) 

• hög självtillit som lärare (lärare som tror på sig själv och sin möjlighet att göra 

skillnad) 

• positivt klassrumsklimat med fokus på lärande (lärare skapar tillsammans med elever 

ett klimat med respekt och fokus på skolarbete) 

• kompetens i klassrumsledarskap (lärare leder och organiserar elevgrupper och 

aktiviteter samt hanterar snabbt störande beteende)  

• positiva, varma och stödjande relationer till elever (lärare som behandlar elever med 

värme och respekt samt engagerar sig i elevers känslomässiga behov) 

• entusiasm (lärare som uppvisar engagemang till ämnet som de undervisar i)  

• varierar undervisningen men ger helklassundervisning en särställning (lärare som 

undervisar hela klassen och har en tydlig struktur samt varierar undervisning genom 

att återgå till individuellt lärande eller gruppundervisning)  

• interaktivt undervisningssätt och hög frekvens av frågor (lärare som använder sig av 

öppna frågor) 

• anpassad pedagogik (lärare som involverar alla elever i undervisning, anpassar sin 

undervisning till alla elevers behov samt uppmuntrar elever)  

• ger läxor till äldre elever på ett kontinuerligt och pedagogiskt sätt (lärare som ger 

lagom utmanade läxor med kvalitet och tydligt syfte).  

Håkansson (2011) påpekar att fördelar med effektivitetsforskning är att enhetliga mätmetoder 

används och att datainsamling bygger på stora undersökningsgrupper medan den kritiseras för 

brist på politisk analys samt att den förlitar sig på de kvantitativa metodologier som inte ger 

möjlighet att skapa djupare insikter om klassrumsprocesser. 

En internationell studie som genomförts av John Hattie har uppmärksammats inom forskning 

och fått debatter i flera länder enligt Håkansson (2011). Hattie (2014) har skrivit boken som 

kallas Synligt lärande och är baserad på 800 metaanalyser av 50 000 forskningsartiklar och 

cirka 240 miljoner elever. Han undersökte faktorer som påverkar elevernas studieprestation. 

Hattie analyserade och rangordnade 138 faktorer efter deras effektstorlek. Faktorerna delas 

upp i sex grupper: eleven, hemmet, skolan, läraren, kurs- och läroplanen och 

undervisningsmetoderna (ibid.). Hattie framhåller att den största påverkningseffekten har 

läraren på elevernas lärande, särskilt när läraren använder varierade undervisningsmetoder, 

har höga förväntningar på alla elever samt skapar positiva relationer med elever. Han 

rapporterar att det är viktigt att synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser för att få 

kunskap om hur lärande går till och hur undervisning kan förändras. Boken har både hyllats 

och kritiserats. Det finns forskare som påpekar att boken är en värdefull resurs för 
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lärarutbildning medan kritiker påpekar att Hattie inte har uppmärksammat faktorer som har att 

göra med samhällsförhållandet (Håkansson, 2011). Även om denna forskning inte innefattar 

alla möjliga påverkningsfaktorer är det enligt min åsikt värt att titta närmare på de faktorer 

som har störst påverkan på lärande. 

Lärande och inlärning 

I svenska nationella styrdokument förekommer både lärande och inlärning som begrepp. I Lgr 

11 används begreppet lärande. Det framgår från forskning att distinktionen mellan dessa två 

begrepp inte är särskilt tydligt. Med detta avsnitt avser jag att förklara hur dessa begrepp 

förhåller sig till varandra i denna konkreta studie. Begreppet inlärning har definierats på olika 

sätt beroende på perspektivet. Schmeck (1988) föreslår att urskilja det fenomenologiska 

perspektivet där inlärning definieras genom de individer som är engagerade i 

inlärningsprocesser, det beteendevetenskapliga perspektivet där inlärning ses som en 

observerbar förändring i en individs reaktion till en lika observerbar stimulisituation, samt det 

neurologiska perspektivet där inlärning anses vara en aktiv process där nervsystemet 

förändras vid varje inlärningsprocess. Numera används dock begreppet lärande i de flesta 

sammanhang. Johansson (1999) framhäver att lärande är ett bredare begrepp och skiljer sig 

från inlärning när det gäller kontext och perspektiv. Kontext av inlärningen är begränsat till de 

formella utbildningssituationerna, medan lärande kan förekomma överallt. Gällande 

perspektiv menar Johansson att inlärning associeras med passiva elever och med en lärare 

som lär ut en objektiv kunskap, medan lärande innebär att det är eleven som aktivt konstruerar 

sin egen kunskap. 

I detta arbete används termen lärande konsekvent med undantag för teoriavsnitten, där äldre 

undersökningar hänvisas. 
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Kapitel 3 Metod 

Metoden som används i denna studie är kvalitativ och består av 10 intervjuer med 10 olika 

modersmålslärare för att kunna ta del av deras upplevelser, tankar och intentioner, 

erfarenheter bakom lektionerna, deras syn på effektivitet samt faktorer som kan påverka 

lektionens effektivitet. 

En fenomenografisk ansats 

En fenomenografisk metodansats har tillämpats i denna studie eftersom fokus ligger på 

modersmålslärarnas uppfattningar av effektiv undervisning. Huvudsyftet med fenomenografi 

är att beskriva hur fenomen uppfattas av olika människor. Med uppfattningar menas 

”kvalitativt skilda sätt att erfara något i omvärlden” (Dahlgren & Johansson, 2016). För att 

kunna urskilja de olika sätten att förstå detta fenomen genomför forskare vanligtvis intervjuer. 

Resultaten blir en uppsättning av uppfattningar som kallas utfallsrummet för detta fenomen. 

Det finns dock ingen garanti att alla möjliga sätt att uppfatta något kommer att urskiljas på 

detta sätt. Med detta menas att förändringar i undersökningsgruppen kan påverka 

utfallsrummet (ibid.). Kroksmark (2016) påpekar att fenomenografi är innehållsspecifikt, det 

vill säga det är bara innehållet som är av värde och inte hur många människor som uppfattar 

något på ett visst sätt. 

1981 presenterade Ference Marton fenomenografi, som utvecklades vid Göteborgs universitet 

(Kroksmark, 2016). Marton särskiljer första och andra ordningens perspektiv. Med den första 

ordningens perspektiv menar han kunskapen om världen som är generell, medan olika 

människors uppfattningar om världen beskrivs ur ett andra ordningens perspektiv då 

kunskapen är tvetydlig (ibid.). Fenomenografi intresserar sig för den andra ordningens 

perspektiv av två anledningar enligt Marton (1981): den pedagogiska potentialen att studera 

de olika sätt ”på vilka människor erfar, tolkar, förstår, uppfattar, förnimmer olika aspekter av 

verkligheten” samt att beskrivningen blir autonom och inte kan härledas utifrån den första 

ordningens perspektiv. Syftet med denna studie är att ur ett andra ordningens perspektiv 

beskriva och analysera hur effektiv undervisning uppfattas av modersmålslärarna. 

Urval 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun för min studie eftersom 

den syftar på att förstå hur undervisning i modersmålet utförs ur de intervjuades egna 

perspektiv, med fokus på deras upplevelser och erfarenheter. Enligt Lantz, ger en väl 

genomförd intervju data som speglar källan, det vill säga informantens uppfattning eller 

upplevelser (Lantz, 2007). En forskningsintervju försöker att beskriva och förstå meningen av 

teman. 

Semistrukturerad intervju har valts som metod, eftersom det finns möjligheter att göra 

förändringar i frågor och deras ordningsföljd för att följa upp de specifika svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag har utfört intervjuerna med hjälp av en intervjuguide med fokus på 

effektivitet som innehöll förslag till frågor (bilaga). För att framkalla spontana beskrivningar 

har frågorna formulerats i deskriptiv form.  
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De viktigaste punkterna och kommentarerna har skrivits ned under intervjun. För att få det 

mesta av intervjun uppmuntrar jag intervjupersoner att detaljrikt beskriva vad de gör under 

lektionerna, samt deras tankar och känslor. Det är viktigt att vara medveten naivt för att visa 

öppenhet för oväntade fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Kunskapen i intervjun 

konstrueras i interaktionen och skapas aktivt genom frågor och svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag som intervjuaren har försökt vara tydlig, vänlig, känslig, öppen och minnesgod. 

Eftersom den här studien präglas av den fenomenografiska ansatsen har jag undvikit att tolka 

informationen som jag fick från informanter så gott jag kan. Mitt syfte var att beskriva 

lärarnas uppfattningar. 

Antalet nödvändiga informanter beror på studiens syfte. Det är bra att ha i åtanke att det kan 

vara bättre att ha mindre antal informanter men längre intervjuer med mer tolkningar (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För min studie har jag valt 10 modersmålslärare som jobbar i en och 

samma kommun. Jag har muntligt frågat många modersmålslärare om de vill vara med och 

framföra deras tankar kring effektivitet i modersmålsundervisning. De som var entusiastiska 

och ville vara med har jag valt att intervjua. Det blev 10 modersmålslärare i olika åldrar och 

med olika erfarenheter. Enligt Kvale & Brinkmann (2009), kan en intervjuperson vara bättre 

än en annan. De menar att en bra intervjuperson är den som är samarbetsvillig, välmotiverad, 

vältalig och kunnig. Jag har valt personer som brinner för sitt yrke (ständigt söker olika sätt att 

utvecklas i yrket) och har visat ett stort intresse i att vara med. Jag försökte stänga av mina 

egna övertygelser. Det är viktigt att tänka på att skapa en god kontakt med informanter genom 

att lyssna uppmärksamt och ställa tydliga frågor (Lantz, 2007). 

Intervjuerna inleds med orientering (syfte, bandspelare osv.), och avslutas med en uppföljning 

(kommentarer om intervjuämne, själva intervjuprocessen). 

Uppläggning och genomförande 

Intervjuade har informerats om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessutom fick de tillgång 

till intervjufrågorna några veckor innan intervjun för att kunna förbereda sig och känna sig 

lugnare och tryggare. Jag har också tänkt på en intervjukvalitet. Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar vikten av sådana kriterier som: spontana och relevanta svar, korta frågor och längre 

svar, vikten av att följa upp frågor, och så vidare. Innan själva intervjun presenterade jag 

syftet med intervju samt påpekade att det är informanternas egna upplevelser och erfarenheter 

som intresserar mig. Vid slutet av varje intervju har jag frågat informanten om han eller hon 

har någon fråga att ställa eller något att tillägga. 

Jag har gjort en provinspelning innan intervjun startats för att se om tekniken fungerar. Samtal 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. Jag har valt att bara göra audioinspelningar eftersom 

det återspeglar syftet med studien att få tag i lärarnas uppfattningar. Dessutom ger detta en 

permanent dokumentation av intervjun som går att lyssna på många gånger (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Under samtalet har jag också fört fältanteckningar. Det kan vara till stor 

hjälp att skriva ned sina tankar efter varje genomförd intervju, då dessa senare kan användas 

som ett underlag vid analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har följt deras råd och skrivit 

ned de kompletterande anteckningarna direkt efter varje intervju för att bland annat 

uppmärksamma det som inte kan spelas in.  
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Intervjuer har genomförts i en ledig lokal på deras arbetsplats. Tiden för ett samtal som vi har 

kommit överens om är cirka en timme. Intervjuguiden har använts för samtalet, och 

följdfrågorna ställdes utifrån intervjuades svar.  

Materialbearbetning 

Bearbetningen har jag genomfört kort efter att intervjuerna har utförts, för att minnas samtalen 

bra. Efter intervjuerna har jag lyssnat på inspelningen med fältanteckningarna som stöd och 

skrev ner intervjuerna Jag har tänkt på analysmetoden innan själva intervjutillfället, eftersom 

det annars blir för sent, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Utskriftprocedur av en intervju 

innebär en översättning från ett muntligt språk till ett skriftligt språk. Intervjun är en 

interaktion med tonfallet och kroppsuttrycken tillgängliga för de som kommunicerar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I enlighet med studiens syfte har jag bortsett från mimiken och gester, 

upprepningar, suckar och pauser, då det inte påverkar innehållet och kvaliteten av intervjun. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det många olika val som en forskare ställs inför i 

samband med transkribering. Det är viktigt att ha studiens syfte och frågeformulering i åtanke 

för att kunna göra genomtänkta val. 

 Jag har inte tolkat data eller gjort några värderingar eftersom denna studie baseras på 

fenomenografisk metodsats, där förförståelsen ska medvetandegöras för att sedan åsidosättas 

och inte får påverka tolkningen av data. Först har jag läst igenom intervjuerna många gånger 

med fokus på olikheter men också på essensen. Sedan har jag brutit ned data och kategoriserat 

den utifrån ett mönster i empirin.  

Enligt fenomenografisk analysmodell, som består av sju steg, har jag börjat med steg ett, det 

vill säga att bekanta mig med materialet (Dahlgren & Johansson, 2016). Jag läste de 

transkriberade intervjuerna och förde anteckningar i dem. Under steg två, som kallas 

kondensation, försökte jag urskilja de mest betydelsefulla uttalandena. Under steg tre sker 

jämförelse mellan olika uttalanden. Jag försökte då hitta likheter och skillnader inom 

materialet. I steg fyra grupperade jag skillnaderna och likheterna som funnits. Jag artikulerade 

kategorierna i steg fem så att likheterna stod i fokus. Inga beskrivningskategorier var 

formulerade i förväg, istället framkom de som resultat av analysen tack vare de kvalitativt 

skilda uppfattningarna som framträdde i materialet. Sedan gav jag namn till kategorierna i 

steg sex. Jag har använt mig av den tidigare forskningen för att hitta passande namn för de 

olika kategorierna. Slutligen kallas steg sju kontrastiv fas, där jag granskade allt material och 

kontrasterade olika uttalanden mot varandra för att hitta om några av dem ryms inom fler än 

en kategori, med syfte att skapa exklusiva kategorier som är uttömmande. Resultatet inom 

fenomenografi kallas för ett utfallsrum, och bildas av kategorierna som forskare hittar i 

materialet. I denna studie finns det tre utfallsrum utifrån forskningsfrågorna: uppfattningar av 

effektivitet, uppfattningar av faktorer som positivt påverkar effektiviteten samt uppfattningar 

av faktorer som negativt påverkar effektiviteten.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Med tillförlitlighet eller reliabilitet menas att kunskapen som kommer fram är framtagen på 

ett tillförlitligt sätt så att slumpen inte påverkar resultaten. Data har samlats in och bearbetats 

på ett systematiskt och hederligt sätt. Intervjuerna genomfördes i en för informanterna 

välkänd miljö och frågorna ställdes på samma sätt vilket ska tyda på att mätningen är stabil, 

det vill säga tillförlitlig (Trost, 2010). Jag har inkorporerat citat från intervjuerna i 
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resultatkapitlet för att underlätta för andra forskare att bedöma om mina tolkningar och 

slutsatser var rimliga samt om kategorierna fångar innebörden av uppfattningarna. 

Analysprocessen har beskrivits så att det är möjligt att utföra en liknande studie.  

Det som kan påverka tillförlitligheten är kvaliteten på forskaren. För att öka tillförlitligheten 

har jag funderat över min förförståelse och om mina erfarenheter från början av 

datainsamlingen har påverkat resten av datainsamlingen. Jag försökte lyssna noggrant på 

respondenterna, vara öppen och tolka inte deras utsagor.  

Det är också värt att påpeka här att alla respondenterna som ingick i studien jobbar i en och 

samma kommun. De har samma arbetsvillkor. Om en sådan studie skulle genomföras i en 

annan kommun är det möjligt att utfallet skulle vara förändrat. 

Etiska aspekter  

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002). För att forskning ska hålla hög kvalitet konkretiseras individskyddskravet i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Med det första menas att 

forskaren ska informera de berörda om det aktuella forskningssyftet, där även eventuell skada 

redovisas. Jag har pratat enskilt med modersmålslärarna om studiens syfte och 

frågeställningar innan intervjuerna, och jag fick även deras underskrifter på en blankett där 

deras rättigheter framgick tydligt. Undersökningsdeltagare fick veta att deltagande är frivilligt 

och att data från intervjuerna enbart kommer att användas i forskningssyfte. Med 

samtyckeskravet menas att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, och även att kunna avbryta detta utan att det medför negativa konsekvenser för 

dem.  Konfidentialitetskravet är ett krav angående uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer som ska antecknas på ett sådant sätt så att de inte kan identifieras av 

utomstående. Jag säkrade de intervjuades konfidentialitet genom att i studien kalla dem 

respondent L1- L10.  Med nyttjandekravet menas att uppgifter som är insamlade om enskilda 

personer bara får användas i forskningssyfte, och inte får användas för beslut som direkt 

påverkar undersökningsdeltagare utan hens medgivande. Jag informerade de intervjuade om 

att materialet förstörs efter att undersökningen blir färdigställd. Jag försökte vara öppen för de 

dilemman och mångtydigheter som kan uppstå under forskningsprocessen. 
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 Kapitel 4 Resultat  

Resultatkapitlet är uppdelat i två delar, där jag först beskriver och sedan analyserar data. Varje 

en av de två delarna består av tre delar vilka svarar på studiens forskningsfrågor. 

Beskrivningskategorierna beskriver modersmålslärarnas uppfattning av effektivitet, faktorer 

som positivt kan påverka undervisningseffektivitet samt lärarnas uppfattning av faktorer som 

kan utgöra hinder för en effektiv undervisning i modersmål på deras nuvarande arbetsplats. 

Beskrivningskategorierna redovisas med stöd av citat. 

Respondenterna har fått sin beteckning från och med L1 till och med L10. De flesta utsagor 

presenteras som citat med hänvisning till beteckningen för den aktuella modersmålsläraren. 

Under analysen har intervjuerna skrivits ut ordagrant, dock har vissa språkliga finjusteringar 

gjorts i citaten för läsbarhetens skull. 

4.1. Beskrivning av data  

4.1.1. Modersmålslärarnas uppfattning av 

effektivitet 

Inledningsvis får lärare i modersmål möjlighet att beskriva sin förståelse av effektiviteten. 

Med denna fråga syftar jag att fånga upp deras uppfattningar om effektivitet generellt för att 

sedan diskutera olika faktorer som kan påverka undervisnings effektivitet. I detta avsnitt 

analyseras utsagor som har att göra med den första forskningsfrågan gällande 

modersmålslärarnas uppfattning av effektivitet. 

Effektivitet = resursanvändning 

Fyra av tio modersmålslärare tänkte genast på hur de under den korta undervisningstiden 

försöker göra det bästa som de kan. De menar att en effektiv lektion har att göra med 

resursanvändning. Lektionerna i modersmål kan vara så korta som 15 minuter och det är en 

utmaning för lärarna att ha en effektiv undervisning med tanke på tiden.  

Effektiviteten är en viktig fråga men utmanade eftersom vi inte har så mycket undervisningstid. Jag 

försöker dock planera noggrant, variera arbetsformer, anpassa lektioner till elevernas intresse, allt 

för att det blir effektivt. (L4) 

Effektivitet = ändamålsenlighet 

Två av tio modersmålslärare konstaterar att en målinriktad undervisning är en effektiv 

undervisning. De förklarar vidare att det är viktigt att både lärare och elever har en tydlig 

uppfattning av målen med undervisningen. De menar att lärarens uppgift är att ge riktning till 

elever och visa deras framsteg. De påpekar vikten av målmedvetande, och hur det bidrar till 

undervisningens effektivitet. 

Vi måste planera noggrant undervisningen samt vara målmedvetna hela tiden. Det här året till 

exempel kommer jag att träna elever på årstiden. Allt som vi pratar på lektioner försöker vi dra in 
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årstiden med. I slutet av allt arbete som man gör kommer den stunden när vi känner att vi har 

lyckats att ge kunskaper till elever. Då tycker jag att vi har utfört en effektiv undervisning för att vi 

var målmedvetna hela tiden. (L1) 

Effektivitet = motivation 

En av lärarna anser att effektivitet har att göra med motiverade elever. Hon förklarar detta på 

följande sätt: 

Effektivitet för mig är när man ser att eleven har stora ögon, vill gärna ställa frågor och verkligen vill 

veta mer. Det betyder att det finns något som lockar eleven lära sig något mer om detta, då ser jag 

att jag har lyckats. (L9) 

Effektivitet = stärkning av identitet 

En annan modersmålslärare kopplar effektiviteten till elevernas identitet. Hon anser att det 

främsta syftet med modersmålsundervisning är tvåspråkighet och kulturtillhörighet. Hon 

framhåller att när elever är stolta över sin nation och är starka individer som bidrar till det 

svenska samhället men inte assimilerar sig i det, är hennes undervisning effektiv. 

Jag känner att effektivitet är när elever är stolta över sin identitet och de vet mycket om sin historia 

och vilka de är. Vad gäller att läsa och skriva det är också viktigt men det går inte så fort som med 

de andra språken. Jag ägnar stor tid av mina lektioner åt det kulturella och jämför med svenska 

högtider. Det är det som är effektiviteten för mig. (L5) 

Effektivitet = utveckling 

En lärare pekar på samband mellan effektivitet och känslan att eleven har lärt sig något, och 

har utvecklats.  

En effektiv lektion är när man går därifrån och känner att eleven har lärt sig någonting. Det ser man 

på eleven. Det kan man se tydligt på nästa lektion när man återkopplar och ser att eleven verkligen 

kommer ihåg det som vi pratade om. Man ser också utvecklingen, man försöker många gånger och 

anpassar sina lektioner, hittar på ett sätt att ta reda på saker så att det blir effektivt. (L3) 

Effektivitet = relation med elever 

En annan lärare kopplar effektivitet till relationen som finns mellan lärare och eleven. Hon 

menar att bara när man når elever kan undervisning vara effektiv. 

Grunden för effektiv undervisning är relationen mellan läraren och eleven. Om man når dem så ser 

man hur de utvecklas och om det finns någon positiv förändring i deras lärande sedan de har börjat 

studier då anser jag att undervisning blir effektiv. (L7) 

Resultatsammanfattning: utfallsrum forskningsfråga 1 

I början av varje intervju svarade 10 modersmålslärare om deras uppfattning av effektivitet i 

undervisningen. De flesta utsagor pekar på att modersmålslärarna kopplar effektivitet till 

resursanvändning och ändamålsenlighet. Det finns också enstaka utsagor om effektivitets 

koppling till elevernas motivation, identitet, utveckling, samt en positiv relation mellan lärare 

och eleven. 
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4.1.2.Modersmålslärarnas syn på faktorer som 

positivt kan påverka lektionens effektivitet  

I detta avsnitt analyseras de kategorier som svarar på forskningsfråga två angående faktorer 

som kan påverka effektiv undervisning i modersmål på ett positivt sätt. 

Individanpassad undervisning 

Alla modersmålslärare som intervjuades påpekade vikten av den individanpassade 

undervisningen. Lärarna tycker att det är viktigt att utgå från elevernas förutsättningar, behov, 

erfarenheter och intressen. Alla av de intervjuade lärare pratar om individuell anpassning av 

undervisning så att elever får möjlighet att utvecklas längre och lära sig fortare. En lärare 

säger följande: 

Jag utgår från varje enskild elevs behov. Inte alla har samma behov. Till exempel en elev har 

svårighet med läsningen, en andra har svårighet med läsförståelse och en annan har svårighet med 

skrivningen. Jag har massor med material som jag anpassar till varje elevs behov för att de är helt 

olika. (L8) 

De flesta lärare betonar vikten av kartläggningen av kunskaper för alla nya elever som till 

exempel byter skola samt nyanlända elever som just har kommit till Sverige. En lärare (L2) 

framhäver att ”efter kartläggning förstår man hur mycket har eleven i bagaget och bara då ska 

man planera undervisning efter elevens behov”. Vissa utsagor pekar på att 

modersmålsgrupperna är heterogena grupper. Då är det extra viktigt att utgå från varje enskild 

elevs behov. En lärare (L3) framhåller att även om hon skaffar samma material så vinklar hon 

det beroende på elevens behov. I följande exempel berättar läraren att det inte räcker att utgå 

från elevernas intresse:  

Vi ska inte utgå från elevernas intresse bara men vi ska ha i åtanke deras förutsättningar och 

förkunskaper också. Om elevens intresse är stor medan eleven inte kan läsa och skriva, måste man 

individanpassa planering. (L5) 

Identitetsskapande 

Tre av de tio lärarna som intervjuades kopplar effektiv undervisning till identitetsskapande. 

De menar att de utformar sina lektioner med tanke på att de påverkar och formar elever. De 

framhåller att modersmålsundervisning stärker elevernas självkänsla, främjar deras utveckling 

och utvecklar deras identitet. En av lärarna uttalar följande: 

Jag försöker göra de stolta över sin nation och vill att de blir starka individer för att de skulle kunna 

delta i det här samhället, integrera sig i samhället och inte smälta, inte assimilera sig i samhället. De 

ska vara personer med identitet så att de kan ge det svenska samhället vad de har. Om de vet 

mycket om sin historia, vem de är, vilka högtider de har, då känner jag att jag har gjort mitt. När 

elever känner sig stolta och tar ansvar för sitt modersmål tycker jag då blir det effektiv undervisning 

med hög kvalitet. (L4) 

Rätt nivå på utmaning 

Sju av de tio lärarna framhåller vikten av en intellektuell utmaning för undervisnings 

effektivitet. Lärarna menar att de anstränger sig för att varje elev ska kunna bli utmanad på sin 

nivå. En typisk utsaga är: 
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Att nå målet det beror på elevens kunskaper. För att elever skulle kunna nå längre i sitt lärande 

behöver de utmanas ständigt. Man måste vara försiktigt nog med hur högt man ska sätta upp 

ribban. Om du sätter upp ribban för högt kanske eleven ska inte nå målen och tappar 

självförtroende men om du sätter ribban för lågt tappar eleven intresse för ämnet. (L1) 

För att lyckas utmana elever på rätt nivå behöver lärare känna sina elever väl samt lägga tid på 

planering av extra uppgifter eller anpassat material som stimulerar elevernas undervisning. 

Några typiska uttalanden är följande: 

För att utmana mina elever på rätt nivå anpassar jag material. Om jag ser att eleven har utvecklats 

fort i språket då höjer jag ribban och ser till att de läser svårare texter, t.ex. 

Cervantes' Don Quixote. När jag var själv i skolan fick jag läsa det hela boken men här i Sverige 

oftast anpassar jag texter till eleverna samt låter de läsa bara några delar av boken. (L3) 

Jag känner mina elever väl, det hjälper mig att hitta på passande utmaningar för grupper samt 

enskilda elever. Till exempel jag har en grupp av högstadieelever som gillar att skriva. De har fått i 

uppgift att skriva en saga på 10 sidor. Det blir en stor utmaning men jag vet att de hanterar 

modersmålet väldigt bra och jag vet att de kan utvecklas genom sådana uppgifter. (L6) 

Hemläxor 

Fyra av de tio modersmålslärarna påpekar vikten av läxgivning samt att elever ska ägna tid åt 

detta arbete. De menar att när eleverna gör hemläxor påverkar det en effektiv undervisning 

positivt. Lärarna förklarar att undervisningstiden inte räcker till och för att eleverna ska lyckas 

nå målen är det viktigt att repetera samt individanpassa hemläxor.  

Jag tycker att det är viktigt att barnen jobbar hemma och även att föräldrarna hjälper till. 

Undervisningstid är kort och man kan inte göra så många saker. Det är viktigt att göra repetition 

hemma. Undervisning blir effektivare och lektion lättare om elever har läst hemma och repeterade. 

När jag funderar kring mina lektioner kan jag säga att många av mina elever slarvar med detta, 

tyvärr. De jobbar inte så mycket hemma. Minst 10 minuter per dag räcker, då det skulle vara helt 

annorlunda undervisning. (L10) 

Utsagor med fokus på ansvarstagande framhåller att hemläxor ingår i elevernas dagliga arbete 

som hjälper att utveckla deras lärande. De menar att det är skolans ansvar att lära elever ta 

ansvar för sina studier. 

Eleverna är olika för några det kan vara svårt att nå målen i skolans ämne. Från min erfarenhet kan 

jag bedöma att de elever som har inte gjort läxor under terminen, har inte varit ofta närvaronde på 

lektioner för att kunna förstå och lära sig materialet ofta misslyckas med att nå målen. Jag förklarar 

till dem att det är deras ”arbete”. Jag vill lära dem ta ansvar för sina studier. Det kommer att vara 

användbart för dem i framtiden. (L2) 

Lärares ledarskap 

Modersmålslärarna påpekar under intervjuerna att deras uppgift är att skapa en positiv och 

produktiv miljö i klassrummet så att undervisning blir effektiv. Lärarna konstaterar att ett 

positivt klassrumsklimat spelar en oerhört viktig roll. De upplyser också att lärarna alltid bör 

ha höga förväntningar och aldrig ge upp. De rekommenderar också att lägga mycket tid på att 

bygga upp en relation med elever så att de kan känna sig trygga för att våga prata öppet och 

även göra fel. 
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Minimera tidsslöseri 

Alla respondenterna uttryckte vikten av en positiv lärmiljö. De menar att de bryr sig om 

elevernas lärande samt deras utveckling, och en gynnsam lärmiljö bidrar avsevärt till dessa. 

Lärarna påpekade att de strävar efter att minimera tidsslöseri. Ett typisk uttalande är följande: 

 

Jag tycker att det är viktigt att vara en god ledare för sina elever. Det är inte alltid lätt att påverka 

deras beteende men jag vägrar att låta elever slösa vår korta tid på onödiga diskussioner. Jag 

försöker alltid vara lugn men bestämd. (L8) 

Positiv lärmiljö 

De flesta lärare framhäver att klassrumsklimatet inte bara handlar om elevernas beteende och 

deras möjlighet att fokusera sig på uppgifter, utan också om elevernas engagemang och 

lärarens skicklighet i att skapa en positiv lärmiljö. En av lärarna (L1) berättade hur hon lyckas 

att engagera elever samt skapa en positiv stämning i klassrummet: 

 

Man plockar fram något som eleven är bra på, något positivt. Det finns 100 ämnen i den här 

världen, eleven är dålig kanske på 90 ämnen, men är bra på 10. Det räcker! Plocka fram den här 

biten. Du är dålig på matte men du är duktig på språk. Kanske de är bra på fotboll, kanske de 

längtar efter sina vänner i hemlandet plocka fram det, prata om det. Jag märker att det är många 

barn som saknar sin farmor eller mormor, så plocka fram det och prata om det. Många elever är 

också bra på att rita eller att fantisera. Eleven blir glad när du plockar fram det positiva. Det finns 

många elever som kommer från andra länder och tycker att de kan ingenting men någonting måste 

de ha lärt sig. När de börjar berätta om någonting det betyder att de har öppnat sig, då blir det 

lättare att ge dem informationen som vi vill gärna ge senare. (L1) 

Uppmuntran 

Alla lärare pratar om vikten av uppmuntran, särskilt hos de yngre eleverna. De menar att detta 

hjälper att skapa en positiv lärmiljö. Ett typiskt uttalande är följande: 

Det är väldigt viktigt att berömma elever. Jag uppmuntrar alltid de små elever med stjärnor och 

hjärtan som belöning för deras ansträngning. Det skapar en positiv stämning i klassrummet. (L7) 

Höga förväntningar 

Tre av de tio lärarna uppgav att deras förväntningar på elevernas beteende samt prestation 

avsevärt påverkar klassrumsklimatet. De menar att det ser ut som om de ”smittar” eleverna 

med sina egna förväntningar, och därför föreslår de att alltid ha höga förväntningar på sina 

elever. En av lärarna framhåller: 

Det ser ut som mina förväntningar ”smittar” av sig på alla elever. Därför tycker jag att tack vare 

mina höga förväntningar känner sig mina elever uppskattade. Det viktigaste är att inte tro att 

eleven inte kan uppnå målen utan tro att det finns saker som du kan göra att eleven kan lyckas, 

alltså inte ge upp! Jag tror det är det viktigaste och att inte säga negativa saker om eleven att han 

aldrig kommer att uppnå målen. Aldrig nånsin ge upp för eleven! (L3) 

Relation mellan lärare och elever 

Alla modersmålslärarna som intervjuades konstaterade att de lägger mycket av sin tid på att 

bygga upp en positiv relation med sina elever. En gynnsam klassrumsmiljö kännetecknas 
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enligt lärarna av elevernas trygghet samt att eleverna vågar göra fel och prata öppet. En av 

lärarna medger följande: 

Det är oerhört viktigt för mig att skapa en sådan relation med eleven där han ska lita på mig, han 

vill vara med mig, han känner sig trygg med mig. Visst, det tar tid att skapa den här tryggheten 

men allt kommer efter den här relationen. (L5) 

En annan lärare uppger hur hon lyckas att bygga upp en sådan relation där eleverna känner sig 

trygga: 

 Det viktigaste i vårt uppdrag är att ha en bra kommunikation med eleven. Jag pratar mycket med 

mina elever om hur de mår, hur jag kan hjälpa dem för att hitta den bästa möjliga 

undervisningstiden för att de ska komma till lektioner och lära sig, hur jag ska uppmuntra och 

motivera dem. Vi alla är olika så det hjälper mycket om jag kan fråga. Jag vill att mina elever ska 

känna sig trygga med mig så att de kan prata öppet med mig. (L6) 

En av respondenterna kopplar en bra relation med eleven till mer respekt från elevens sida, 

som i sin tur bidrar till ett positivt klassrumsklimat. Läraren framhäver följande: 

Vi som modersmålslärare har en helt annan kontakt med våra elever än ämneslärare, det är djupare 

kontakt, och det hjälper mig också att uppnå de där målen som eleven har satt upp. Därför får vi 

även mera respekt än ämneslärarna och har oftare mer positiv klimat under lektionerna. Vi har ju 

också en annan förståelse för deras kultur. Samtidigt är det viktigt för att kunna hjälpa dem. Det 

händer ofta när jag går på korridoren så kommer elever till mig och vill berätta något som hänt i 

deras liv. De vill få ut någon händelse, något särskilt som har hänt kanske och då förklarar man hur 

man kan göra. Eleverna vänder sig till oss, känner sig tryggare och vi förklarar hur det fungerar i 

Sverige. Jag har mycket kontakt med mina elever. (L2) 

Engagemang och motivation 

Utsagor som placerats i den här kategorin beskriver lärarnas uppfattningar om engagemang 

och motivation som faktorer som kan påverka effektiviteten. Alla lärare uttalade vikten av att 

kunna engagera elever och skapa deras intresse till ämnet. De påpekar vikten av att leta efter 

de individuella lösningarna om det behövs, samt att visa sin egen passion för språket och 

kulturen med syfte att väcka elevernas intresse. 

Enligt modersmålslärarna är det viktigt att skapa engagemang hos elever. De menar att både 

lärare och elever blir engagerade i lärprocessen under lektionstid. Lärarna förmedlar att 

engagemang är något som skapas och utvecklas. En lärare framhåller att: 

Det känns underbart när jag lyckas att engagera elever så att de glömmer allt annat och fokuserar 

sig på uppgifter. Man själv blir då så absorberad att man glömmer bort tiden och jobbar på 

fokuserad. (L10) 

Alla modersmålslärare som intervjuades betonade vikten av motivation som en kraft som gör 

lektionerna mycket mer effektiva. Ett typisk uttalande var:  

Varje lektion jobbar jag på att motivera mina elever. För varje lektionstillfälle planerar jag någonting 

nytt. Jag varierar arbetsformer och uppgifter för att eleverna inte ska tröttna. Man bör inte ha 

samma rutin varje vecka och varje lektion. Eleverna tröttnar väldigt fort, om man använder samma 

rutin varje vecka. (L9) 



21 

 

Några lärare försöker även hitta på individuella lösningar för att motivera elever att komma på 

lektioner, fortsätta anstränga sig och utveckla sitt modersmål. 

Jag brukar hitta på de individuella lösningarna för mina elever. När de är omotiverade erbjuder jag 

olika lösningar. Till och med att jag ska ha undervisningen med eleven efter skoltid vid sidan om till 

exempel bara för att försöka hitta ett sätt, som passar bättre. (L3) 

Andra lärare konstaterar de konsekvenser som de ibland kan se hos sina elever när de inte är 

motiverade. De menar att det oftast är föräldrar som vill att deras barn ska kunna utveckla sitt 

modersmål medan elever kan se på det som ett till ämne i skolan som de inte har någon nytta 

av, att de kan se det mer som en börda än en tillgång.  

Det finns en del av elever som känner att föräldrarna tvingar dem och de är inte motiverade, då har 

de svårt att nå målen. De känner att de ”måste” lära sig och det måste vi ändra på om vi vill de 

skulle kunna lyckas med sina studier. (L6) 

Autentiska uppgifter 

Det finns även uttalanden som pekar på viljan att hitta på autentiska uppgifter som anknyter 

till världen utanför skolan för att eleven ska vilja komma på lektioner och anstränga sig med 

tanke på elevernas individuella förutsättningar. Eleverna kan få i uppgift att skriva brev till sin 

mormor och berätta om livet i Sverige, skriva en blogg eller även intervjua någon utanför 

skolan. 

Ja, jag försöker motivera elever på olika sätt, skapa autentiska uppgifter för dem. Till exempel jag 

har en elev i nian som är skoltrött, jag har kämpat på tills sist så kom jag på att hon gillar att hålla 

på med internet, så jag sa till henne att nästa projekt blir att skriva en blogg på modersmålet. 

Äntligen blev hon intresserad och på det sättet följer vi årskurs 9 i kursplanen och utvecklar det här 

med internet och IT på olika sätt. (L3) 

Lektionen ska vara rolig, lektionen ska ingå i elevens vardag, så att eleven kan se eller känna 

någonting i närheten. Jag brukar skapa autentiska uppgifter för mina elever. Till exempel vi brukar 

skriva brev till mormor för att berätta om senaste nyheter från elevernas liv, några av dem säger till 

mig sedan att de skickar brev på riktigt. Då börjar de förstå det hela meningen med modersmålet, 

det, tror jag, är viktigt. (L1) 

Skapa intresse 

Modersmålslärarna uppger att de försöker skapa intresse hos elever till språket samt väcka 

glädje för att utföra uppgifter, och detta gör de genom att relatera till elevernas eget intresse. 

Jag försöker använda det som eleven gillar att jobba mest, till exempel elever i förskoleklass gillar 

att jobba med olika typer av aktiviteter och spel, då försöker jag använda internet med olika spel 

och program för att motivera deras intresse då får man bättre inlärning också. (L7) 

Variation 

De flesta av modersmålslärarna uttalade vikten av variation i undervisningen. De förklarar att 

trots den begränsade undervisningstiden försöker de ständigt skapa intresse hos sina elever, 

och ett bra sätt att göra det är genom variation i arbetsformer så att eleverna inte tröttnar. 

Typiska uttalanden är följande: 
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Varje vecka vid varje lektionstillfälle planerar jag någonting nytt, till exempel den här veckan läser vi 

sagor då tar jag en sagobok, nästa gång spelar jag en sång för dem för att vi har väldigt begränsade 

tider för undervisningen. Man kan räkna med 15 minuter per elev ibland då måste man använda 

något knep för att hinna med allting. Jag varierar uppgifter för att de inte ska tröttna, inte samma 

rutin varje vecka, de tröttnar väldigt fort, då det är mycket bra att göra genast något annorlunda, 

till exempel visa en kort film, läsa en saga och återberätta den eller svara på frågor. (L2) 

Variation i undervisningen är absolut nödvändig, annars eleverna tröttnar. Ibland kan jag ta något 

annat och säga den här gången istället att läsa någon text ska vi göra något helt annat och hitta på 

olika aktiviteter med dem. Så jag varierar väldigt mycket då tröttnar de inte. (L3) 

Värdet av modersmålet 

En annan modersmålslärare påpekar att det är viktigt att övertyga elever om värdet av de 

kunskaper som de kan få i kursen för att motivera dem och skapa engagemang. 

Jag uppmuntrar dem genom att poängtera att språket som de utvecklar under lektionerna är ett 

stort språk. Jag vill att de ska förstå att de har ett grattis ämne som de kan utnyttja för att det finns 

många människor i hela världen som intresserar sig att lära spanska och det motiverar dem. (L6) 

Visa egen passion 

Tre lärare framhåller att det är till stor hjälp att visa sin egen passion till språket och kulturen. 

Då blir eleverna berörda och motiverade att utveckla sitt modersmål. En av dem säger 

följande: 

Jag vill att eleverna ska lyckas att nå målen därför funderar jag mycket på olika sätt att väcka deras 

intresse och sedan hålla den vid livet. Jag försöker med hela mitt hjärta att förmedla min egen 

passion till språket, kulturen och själva landet. Vi lyssnar på populär musik från detta land, tittar på 

filmer, firar och diskuterar olika helgdagar. Det skulle vara till stor hjälp att kunna ge dem mer av 

de kulturella upplevelserna, till exempel att gå på teatern eller besöka något museum. Då blir de 

berörda och vill lära sig mer. (L8) 

Strukturen av lektioner 

Två av de intervjuade lärarna föreslår att fundera mer på själva strukturen av lektioner. De 

menar att lärare kan påverka elevens motivation genom att vara tydlig med målen för 

lektionen, sambandet mellan uppgifter och bedömningen, synliggöra förväntningar som de 

har samt låta elever ha en viss påverkan på arbets- och redovisningsformer. 

Jag tycker att det motiverar elever när de vet att de själva kan påverka undervisningen. Jag ger 

dem tid att diskutera, argumentera sina åsikter angående arbetsformer. Vi alla är olika och det 

bästa sättet att göra elever mer engagerade och motiverade är att låta dem vara med. Detta hjälper 

dem även att kunna reflektera över sitt eget lärande. (L2) 

Föräldraengagemang i lärandet 

Lärarna medger att de föredrar att engagera vårdnadshavare i elevernas lärande. De menar att 

eftersom modersmålsundervisning är ett ämne som inte är obligatoriskt och istället väljs av 

vårdnadshavare är det viktigt att de känner till deras barns utveckling och hjälper till med att 

hålla språket levande hemma, motivera och engagera. Några typiska uttalanden är följande: 
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Jag har kontakt med föräldrar. Jag tycker att bästa hjälp jag får är från föräldrar vad gäller små och 

stora elever. (L5) 

Att ha kontakt med föräldrarna är viktigt för att de skulle hjälpa hemifrån. Vi måste samarbeta, 

ibland de har inte tid, jobbar mycket eller sent, det är inte lätt, men jag har kontakt och försöker 

maila eller skickar sms om hur det går för deras barn, hur de utvecklas. Jag tvingar inte de att 

hjälpa, men i alla fall ber de att samtala med barnet så att språket fortsätter vara levande hemma.  

(L6) 

En av största problem som påverkar elevernas lärande är att språket hålls inte levande hemma. Det 

är det värsta som eleven drabbas av. Jag kontaktar föräldrarna och ber dem att hålla språket 

levande hemma. Jag säger gång på gång till dem att det inte räcker med en gång i veckan i skolan. 

Om de vill att deras barn ska nå målen då måste de också hjälpa till. Vi måste samarbeta. 

Samarbete måste finnas mellan hemmet och skolan, utan det kan barnet inte nå målen. Oftast de 

lovar mig men en del slarvar med detta, tyvärr. Barnen kan känna sig lite isolerad ibland när resten 

av klassen kan tala men inte dem. Därför är det viktigt att kommunicera med föräldrar. (L2) 

Resultatsammanfattning: utfallsrum forskningsfråga 2 

Utfallsrum två består av tre beskrivningskategorier: individanpassad undervisning, lärares 

ledarskap samt engagemang och motivation.  

Alla modersmålslärarna pekar på vikten av den första beskrivningskategorin – den 

individanpassade undervisningen. De framhäver att i sin undervisning utgår de alltid från 

varje elevs behov. Några utsagor pekar också på en sådan aspekt som identitetsskapande som 

positivt bidrar till en effektiv undervisning. Utsagor som har att göra med hemläxor tillhör 

denne kategori. Lärarna menar att läxgivning är viktigt eftersom undervisningstiden är kort 

och inte räcker till. De framhåller också att genom att göra hemläxor blir elever ansvarsfulla. 

Utsagor angående rätt nivå på utmaningen pekar på vikten av utmaningen.  

Den andra beskrivningskategorin som kallas lärares ledarskap består av fem aspekter som 

ligger till grund för denna kategori: lärarna försöker minimera tidsslöseri, skapar en positiv 

lärmiljö, uppmuntrar elever, har höga förväntningar på alla elever samt bygger upp en positiv 

relation med elever. 

Den tredje beskrivningskategorin kallas engagemang och motivation. Kategorin innehåller 

följande sju aspekter: lärare skapar engagemang hos elever och motiverar dem genom att 

skapa autentiska uppgifter, skapa intresse och väcka glädje med hjälp av aktiviteter som utgår 

från elevernas intressen, variera uppgifter, framhäva värdet av modersmålet, visa sin egen 

passion till ämnet, ha en tydlig struktur på lektionerna samt engagera föräldrar i deras barns 

lärande.  

De tre kategorierna bidrar till att skapa den bild som framträder ur intervjuerna av lärarnas 

uppfattningar om faktorer som positivt påverkar effektiviteten. 
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4.1.3. Faktorer som kan hindra lärarna att utföra 

en effektiv lektion på deras nuvarande 

arbetsplats 

I detta avsnitt analyseras de kategorierna som svarar på forskningsfråga tre angående hinder 

för en effektiv undervisning i modersmål som lärare stöter på på deras nuvarande arbetsplats. 

Negativ påverkan på effektivitet i modersmålsundervisning kan ha sådana faktorer som 

undervisningstid, gruppstorlek, lokal, elevernas närvaro på lektionerna och så vidare. Alla 

respondenterna har nämnt något om tiden, grupper och lokaler som de största hindren i deras 

arbete. Det är därför står de högst upp bland de andra kategorierna. Utsagor pekar på att de 

flesta av dessa kategorier framkallar starka känslor av orättvisa hos lärarna, och påverkar 

deras undervisning negativt. 

Tid 

Utsagor som har placerats i den här kategorin har att göra med tiden. Det kan vara en sådan 

faktor som undervisningstid eller tidsbrist generellt eller även tid under dagen när lärare får 

undervisa i modersmål. Alla lärare som intervjuades har nämnt något om tiden. De flesta är 

inte nöjda med de korta tiderna för undervisningen.  De menar att det kan vara svårt att prata 

om effektiviteten när de har 15 minuter på sig som kan gå väldigt fort på grund av många 

faktorer som lärare har svårt att påverka, såsom elevernas sinnesstämning eller om eleverna 

kommer för sent till lektionen. Lärarna erkänner att de behöver vara väldigt koncentrerad och 

kunna engagera elever på en gång för att lyckas med det svåra uppdraget som de fått.  

Undervisningstid 

Alla modersmålslärare pekar på undervisningstid som det främsta hindret på vägen till en 

effektiv undervisning. Tiden kan variera från 15 minuter för undervisning med en elev per 

vecka till en timmes undervisningstid per grupp. Lärarna redogör för olika konsekvenser som 

uppstår på grund av detta. Det kan vara allt från dålig självkänsla och generellt missnöje till 

att eleverna inte når målen och ineffektiva lektionerna. Typiska utsagor är: 

Det är svårt med tid. Ibland jag går från lektion och jag är inte nöjd, för att jag inte har gjort det 

som jag har planerat. Jag hann inte, det gick inte, tiden hjälper inte att ha någon sort av 

introduktion innan man börjar med lektionen. (L5) 

En del av eleverna når målet en del inte, man vill hjälpa de, men vi har undervisning bara en gång 

per vecka, 30 minuter till exempel så det är svårt på grund av tidsbristen som vi har. (L6) 

Tidsanvändning 

De flesta respondenterna anser att de funderar mycket på hur de kan använda den korta tiden 

som de har på ett effektivt sätt. De menar att tack vare tidsbristen har de blivit skickligare 

eftersom att de tvingas leta efter bra lösningar. Lärarna påpekar vikten av prioritering. Om det 

inte finns tillräckligt med tid tar de upp bara det som är viktigast för eleven att lära sig. De 

försöker inleda diskussioner istället för att prata själva, utvecklar samarbete mellan eleverna 

genom grupparbete samt ger dem självständiga uppgifter som de kan lösa med hjälp av 

internet och föräldrar hemma.  
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Det handlar om tiden, tidsbrist, vi måste prioritera vad är det viktigaste för eleven, vi försöker 

förkorta lektioner, vi tar bara konkreta, viktigaste saker, vi behöver inte ta många ämnen på en 

gång, ta bara en, en sak i taget, det är det som är viktigt. Jag planerar inför hela året, när jag ser 

elevens förmåga alltså hur mycket han kan ta emot kunskaper, jag tittar på tiden, om det är mindre 

tid så plockar jag bara det viktigaste. Samtidigt jag ska inte stressa mig, eleven ska känna att 

lektionen är roligt när lektion är roligt så det är mera mottagning och samtidigt ska vi uppmuntra 

elever att söka kunskaper utanför. Idag använder vi mycket data, iPad. Vi uppmuntrar eleven att 

fråga sina föräldrar, ta reda på egen hand, så blir det mycket mer kunskaper som de skaffar sig på 

annat sätt. (L1) 

Uteblivna lektioner och tidsförlust 

Vissa utsagor pekar på olika aktiviteter som bidrar till tidsförlusten och även uteblivna 

lektioner, till exempel att skolorna kan ha studiedagar, friskluftsdagar och olika aktiviteter 

eller utflykter då modersmålsundervisning inte kan genomföras. Detta bidrar till att 

planeringen måste ändras och att effektiviteten blir sämre. Dessutom menar de att det kan 

beröra några elever men inte andra eftersom grupper kan bestå av elever från olika skolor. I 

och med detta ökar skillnaderna i kunskapsnivån och gruppen blir mer heterogen.  

Det räcker inte att vi har så kort tid för lektioner, sedan måste vi utstå med olika dagar som skolan 

ägnar sig åt några andra aktiviteter och utflykter. Vi har inte så mycket tid, tyvärr. Det är det som 

är stor nackdel för att kunna göra det bättre, effektivare och använda olika metoder i 

undervisningen. (L8) 

En av lärarna nämner att det är också till stor hjälp att prata med elever och förklara vikten av 

att komma i tid till lektioner. Hon menar att elever ofta kan bli försenade, men när de har bara 

15 eller 30 minuters undervisning per vecka kan konsekvenserna vara väldigt betydande. 

Dessutom menar hon att eleverna bör komma den tid som de fått från sin lärare och inte 

tidigare, eftersom de då börjar knacka på dörren medan läraren har en annan lektion på gång, 

vilket kan vara störande och stressande.  

Tidsbristen kan göra mig väldigt stressad. Jag håller på med undervisningen som varar en kort tid 

och försöker att vara koncentrerad men då börjar det knackningar på dörren. Det kan vara en elev 

som kom för tidig eller en annan lärare som vill ta något från klassrummet. Då kanske tappar jag 

tråden eller eleverna börjar prata med varandra och jag måste ta tid att engagera dem igen i 

diskussionen. (L6) 

Olämplig tid för undervisning 

De flesta lärare framhåller deras bekymmer angående lämpligheten av tiden för 

modersmålsundervisning. De förklarar att de inte får undervisa under skoltid och för vissa 

elever kan undervisningen då ske så sent som klockan 17 på eftermiddagen. Lärarna menar att 

när elever kommer till undervisningen är de trötta och oftast hungriga. Ofta har elever 

fritidsverksamhet vid den här tiden med olika lekar och aktiviteter som de vill vara med på. 

Allt detta bidrar till att effektiviteten av undervisningen försämras. 

Tiden hjälper inte, vi sitter på eftermiddagen ganska sent, många elever är trötta, orkar inte, vill 

gärna gå hem eller de har olika aktiviteter efter skolan, som de prioriterar istället av 

modersmålsundervisning. De kan även känna sig straffade för att de inte får vara med på någon lek 
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med sina kompisar, särskilt de yngre eleverna. De kan även vara ledsna för detta och det är klart 

att det påverkar vår undervisning och hjälper inte alls att öka effektiviteten av lektionerna. (L10) 

Grupper 

I den här kategorin ingår utsagor som har att göra med gruppstorleken och gruppindelningen. 

I respondenternas yttranden beskrivs allt som har att göra med grupperingen som en 

utmaning. Lärarna har det svårt att gruppera elever tack vare förutsättningar som finns. De 

menar att de har många elever med olika förkunskaper samt att tiden inte räcker till för att 

erbjuda en individuell undervisning. 

Gruppstorlek 

 De flesta modersmålslärare som intervjuades bekymrar sig över gruppstorlek. De framhåller 

att det är bäst att ha små undervisningsgrupper. Då har de kontroll över elevernas utveckling 

och kan individanpassa undervisningen på bästa sätt. De anser dock att de har att välja mellan 

att ha undervisning med en eller två elever på 15–30 minuter eller att samla elever i grupper 

med minst fyra elever i en grupp för att få undervisningstid på en timme. Att samla några 

elever i en grupp kan vara problematiskt menar dem, eftersom eleverna oftast har helt olika 

förkunskaper och erfarenheter vilket skapar heterogena grupper som i sin tur är svåra att 

undervisa effektivt. Alla lärarna pratar om olika modeller för att lösa detta. En av lärarna 

föreslår en fungerande modell: 

Jag arbetar individuellt, försöker göra så små grupper som möjligt om det finns möjlighet, 2–3 

elever tillsammans, ibland 1 elev, för att han behöver det här mycket speciella kanske. Förut 

brukade jag göra stora grupper men det funkade inte så bra. Två elever får 30 minuter eller 40 

minuter, en elev får 15–20 minuter. Jag tycker att det ger bättre resultat. Eleverna är väldigt olika, 

det handlar om heterogena grupper och det svåraste med vårt språk är att det finns ett helt annat 

alfabet. Att lära eleven läsa och skriva är mycket individuellt och tar tid. (L5) 

Gruppindelning 

Modersmålslärarna framhäver att åtminstone en gång per år ställs de inför ett väldigt 

komplicerat uppdrag att placera elever i grupper. Lärarna påpekar att det kan vara väldigt 

svårt att skapa passande grupper för alla elever. Det är en utmaning enligt dem, eftersom de 

har 50–70 scheman i handen och måste kunna placera elever i samma grupp med de som har 

liknande ålder och kunskaper och dessutom hitta en tid som passar alla. De menar att även om 

det låter som något omöjligt lyckas de för det mesta, men förstås inte alltid. Lärarna påpekar 

att för att undervisningen skulle kunna vara mer effektiv så bör de ha mindre elever och mer 

tid med dem. 

Tyvärr, måste jag säga att det är en utmaning att dela in elever i passande grupper, ibland känns 

det även omöjligt. Våra elever är helt olika, även om de har samma ålder så några av dem kan vara 

födda i Sverige medan andra kommer i årskurs 6 till exempel så deras kunskaper kan aldrig vara 

samma. Och då det är kanske bra att blanda dem så att de får möjlighet att lyssna på någon som 

pratar flytande på sitt modersmål, men sedan det är svårt att skapa utmanande uppgifter för hela 

gruppen. Så jag anser att de borde separeras och vara i två olika grupper som är inte alltid möjligt. 

(L9) 
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Lokaler 

De flesta av respondenterna uttalade något bekymmer som har att göra med lokaler. De anser 

att miljön påverkar lektionernas effektivitet mycket. Lärarna framhåller att det är något som 

inga andra ämneslärare brottas med så mycket som modersmålslärare, och att det då är rimligt 

att det ska finnas bättre lösningar på problemet. De menar att det är ett av de ”små” 

problemen som bidrar till att de känner att både elever och ämneslärare inte respekterar dem. 

Lämplig plats för den pedagogiska verksamheten 

Utsagor med fokus på lokalen som den lämpliga platsen för undervisningen pekar på att det är 

långt ifrån självklart. Lärarna menar att deras situation varierar från en skola till en annan 

skola. De medger att det kan vara svårt att få en fast lokal från skolan för att bedriva 

undervisningen. Istället händer det ofta att de kommer till skolan och börjar leta efter lokaler 

tillsammans med sina elever. Det förekommer även stunder när de inte har nycklar till 

klassrummen, då måste de även hitta någon från skolpersonalen för att få tillgång till 

klassrummet. Det händer också enligt respondenterna att en annan lärare som har bokat 

rummet tidigare eller bara brukar undervisa i det här rummet kommer in i mitten av lektionen. 

Då måste de flytta igen. Många gånger blir de tvungna att undervisa i korridoren, som ingen 

ämneslärare gör. Allt detta är med tanke på den begränsade tiden inte en bra situation.  

Lokaler har mycket stor betydelse. De grupper som inte fick en fast lokal blir besvikna varje vecka. 

Vi har inte plats, vi blir störda, det är bara 30 minuter, finns inga tavlor, vi måste flytta mitt i 

lektionen och vi vet inte var vi ska ha undervisning nästa vecka. Vi sitter på korridorerna och det är 

kaos där, alla springer och skriker. På fredagar har jag en fast lokal och då kan man prata om en 

effektiv lektion. (L5) 

Fast lokal som en källa för respekt 

Fyra av tio respondenter framhåller att letande efter en lokal samt undervisning i korridorerna 

kan upplevas som skamligt. De tror även att det påverkar hur deras elever ser på dem. De 

menar att eleverna märker att det inte är en ”vanlig” lektion och att deras lärare inte är en 

”vanlig” lärare, vilket betyder att de inte måste respektera dem på samma sätt. Utsagor pekar 

på att även ämneslärare respekterar modersmålslärare mindre eftersom de ser att de jobbar i 

korridoren och vandrar mellan skollokalerna för att hitta plats för undervisning.  

Problem med lokaler är viktigt. Det är miljö där eleverna ska trivas. Eleverna bör se att det är en 

vanlig lektion precis som andra skolämnena. Ibland måste vi låna litet rum, vilket påverkar negativt 

stämningen, sådana detaljer är viktiga. Att ha ett vanligt klassrum, oavsett om man har 2 eller 5 

elever bör vara självklart. Vi är lärare, varför vi har inte rum. (L2) 

Lokaler är problem som påverkar undervisningen och respekten. Vi vill ha respekt men det är inte 

lätt att ha modersmålslektion på korridoren därför vi saknar klassrummet ibland, vi har inte tid, 

hoppar mellan skolor, ingen tid att komma och förberedda sig på plats, att anpassa undervisning till 

alla barn. Alla elever slutar vid olika tider, vi måste ju samla de tillsammans. Skolan skulle kunna 

göra något för modersmålslärare. Jag känner mig inte så välkommen. Det skulle vara ett ämne. Vi 

sätter ju betyg och det betyder att det är ett ämne. Varför då undervisar vi på korridoren och saknar 

ett ledigt klassrum? Det är fel. Det påverkar psykisk på allt. Det är nyckel för att bli effektivare. 

Lärare i många skolor är inte alltid förberedda att vi kommer, jag vill öppna klassrummet och hör att 
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det är upptagen och att jag bör gå och hitta annat rum. Det tar tid att hitta någonting och vi har inte 

tid. Eleverna tittar och väntar, de förstår att det inte är så viktigt. (L4) 

Kollegialt lärande 

I den här beskrivningskategorin finns de utsagor som har att göra med det kollegiala lärandet. 

Lärarna medger att de inte får tillräckliga tillfällen för att utvecklas genom ett samarbete med 

kollegor. De påpekar vikten av ett sådant samarbete som för hela arbetet framåt och bidrar till 

undervisningens effektivitet. Lärarna anser att samarbete bör vara mer systematiskt eftersom 

det skulle kunna leda till stora förändringar i deras arbete. De förespråkar mer samarbete samt 

utveckling genom att läsa och diskutera forskningen och inte minst att ta vara på den 

beprövade erfarenhet som redan finns i gruppen. 

Känsla av isolering 

Lärarna beskriver att det kan kännas väldigt ensamt. De är ensamma under lektionerna och det 

finns ingen hjälp att tillgå. Därför tycker respondenterna att den enda utvägen är kollegialt 

lärande för att kunna utveckla sin undervisning och få det stöd som behövs.  

Det kan kännas väldigt ensam ibland. Då påminner jag mig att det inte behövs vara så och försöker 

prata med kollegor. Jag tycker att det är viktigt att vi har sådana träffar mellan lärare. Jag har 

kämpat för att vi ska hitta något sätt för pedagogiska utvecklingen. Vem kan förstå bättre våra 

problem, utmaningar och funderingar än en kollega? Vi kan ju diskutera olika arbetsformer för att 

hitta den som passar bäst för denna situation och så vidare. Jag tror att vi har mycket på att vinna 

genom att samarbeta. (L3) 

Olika samarbetsformer 

Respondenterna anser att kollegialt lärande kan ha olika former. De menar att de oftast 

utnyttjar en informell variant av samarbete, exempelvis kan de prata med varandra när de 

fikar eller stöter på varandra i olika skolor. Lärarna medger att de inte har ett systematiskt 

samarbete såsom lektionsobservationer eller samplanering som de ser hos ämneslärare, men 

menar även att de gärna skulle vilja ha det. 

På min förre arbetsplats jobbade vi tillsammans. Vi planerade vid stora bordet så det var jättelätt att 

se vad är det som den andra läraren håller på och låna materialet. Jag är övertygat att det kollegiala 

lärande kan ge bra resultat. Det skulle vara bra att kunna besöka varandras undervisning, tycker 

jag. Varje en av oss jobbar på olika sätt och det är intressant. Vi kan utveckla de olika idéer och bli 

bättre. Då det är våra elever som vinner på detta. (L1) 

Resultatsammanfattning: utfallsrum forskningsfråga 3 

Utfallsrum tre har att göra med faktorer som enligt modersmålslärarna hindrar dem från att 

utföra en effektiv undervisning, och innehåller fyra beskrivningskategorier: tid, grupper, 

lokaler samt kollegialt lärande.  

Olika aspekter av den första kategorin uppmärksammades av alla modersmålslärarna. De 

påpekade den korta undervisningstiden, olika lösningar för att få tiden att räcka till, uteblivna 

lektioner och tidsförlust samt lämpligheten av att ha undervisning i modersmål så sent på 

dagen. 
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Den andra beskrivningskategorin består av utsagor om grupper med sådana aspekter som 

gruppstorlek och gruppindelning. Utsagor framhäver svårigheter med gruppindelning tack 

vare heterogena grupper av elever, kvantitet av elever, deras olika scheman samt den korta 

undervisningstiden per elev.  

Utsagor gällande lokaler innefattar den tredje beskrivningskategorin. Lärarna framhåller att de 

inte alltid har en lämplig plats för den pedagogiska verksamheten utan till exempel tvingas att 

bedriva undervisning i korridoren. Vidare kopplar de tillgång till en fast lokal till större 

respekt från både elever och annan skolpersonal.  

Kollegialt lärande är den fjärde beskrivningskategorin. Lärarna konstaterar att de saknar det 

systematiska utvecklingsarbetet samt att de känner sig isolerade och önskar fler 

samarbetsformer mellan lärare.  

 

4.2. Analys av data  

4.2.1. Uppfattningar av effektivitet 

Syftet med denna studie var att undersöka modersmålslärarnas uppfattningar av effektivitet. 

De flesta lärarna kopplar effektivitet till resursanvändning och ändamålsenlighet. Det 

överensstämmer helt med senaste forskning samt med definition av begreppet effektivitet som 

finns i boken Effektiv undervisning av Hjort & Furenhed (2016). Lärarna kopplade också 

effektivitet till elevernas utveckling. Detta kallas elevernas transformationsprocess som även 

Laksov, Kettis & Alexandersson (2014) kopplar till definitionen av effektivitet. Enstaka 

utsagor pekar på elevernas motivation, identitet samt en positiv relation mellan lärare och 

eleven som definitionen av effektivitet. Det skulle kunna tyda på att lärarna snarare pratar om 

faktorer som påverkar effektivitet än om själva definitionen av effektivitet. Resultaten tyder 

också på komplexiteten av begreppet effektivitet och att det finns kvalitativt skilda 

uppfattningar av fenomenet. 

4.2.2. Faktorer som positivt kan påverka 

effektiviteten 

Under intervjuerna pratade lärarna om olika faktorer som positivt kan påverka 

undervisningens effektivitet.  

Individanpassad undervisning 

Den första beskrivningskategorin innehåller utsagor som pekar på vikten av individanpassad 

undervisning. Det framgår tydligt från läroplanen för grundskolan, Lgr 11, att läraren i sin 

undervisning ska utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov. Studiens 

resultat tyder på att lärarna väl känner till Lgr 11:s föreskrifter och använder sig av dem i sitt 

dagliga arbete. Hattie (2014) presenterar i sin lista den individualiserad undervisning på plats 

100 av 138 faktorer som han har undersökt. Han menar att det gynnar lärande att tänka över 

varje elevs förutsättningar och intressen, men det finns inte mycket bevis som stödjer detta. 
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Han påpekar också att studien gäller undervisning i klasser med 20 eller fler elever, då 

lärarens främsta uppgift är att hantera sådana klasser (ibid.). Min studie gäller dock 

modersmålsundervisning där grupper kan vara så små som en enda elev och inte brukar vara 

större än 10 elever. Detta är en skillnad från ”vanliga” undervisningsklasser. Med tanke på 

detta är det logiskt att modersmålslärarna har bättre möjligheter att individanpassa 

undervisning.  

Utsagor som handlar om utmaningen ingår också i denna kategori. Utsagorna pekar på att 

lärarna anstränger sig för att utmana varje elev på sin nivå. Hattie (2014) intygar att en 

effektiv lärare ökar kraven på sina elever genom att uppmuntra dem att göra något mer 

avancerat, till exempel skriva längre och mer komplexa texter. Hjort & Furenhed (2016) 

varnar dock för alltför hög nivå av utmaning som kan resultera i att eleven misslyckas och 

inte lär sig något, eller en för alltför låg nivå av utmaning som blir meningslös för eleven. 

Vidare pekar de på att det är en komplex fråga för läraren eftersom det är nästan omöjligt att 

veta på vilken nivå varje elev befinner sig i varje stund. De rekommenderar att försöka avläsa 

elever och fatta beslut som gynnar hela gruppen. 

Även utsagor om hemläxor ingår i denna kategori. Lärarna menar att de förväntar sig att 

eleverna ska göra sina hemläxor eftersom undervisningstiden är kort samt att de får möjlighet 

att repetera det som de har lärt sig. Hattie (2014) menar att hemläxor är ett debatterat ämne 

som blir mer effektiva när de riktas mot repetition av grundläggande färdigheter och inte 

djupinlärning. Han pekar på ineffektiviteten av att ge mycket hemläxor som inte följs upp. 

Samtidigt framhäver Hattie (2014) att det är effektivare att ge hemläxor för de högpresterande 

samt äldre elever. Han placerar hemläxor på plats 88 av 138. Resultaten tyder på att hemläxor 

som en faktor har en viss effektivitet, och att lärarna gör det även effektivare genom att 

fokusera sig på repetition med elever. 

Lärares ledarskap 

Den andra beskrivningskategorin innehåller utsagor gällande lärares ledarskap. Lärarna 

framhåller vikten av att minimera tidsslöseri. På plats 80 på Hatties (2014) lista finns punkten 

om minskning av störande beteende som han anser vara en viktig kompetens hos en 

framgångsrik lärare. Utsagor framhäver vikten av att bygga upp en positiv lärmiljö. Hjort & 

Furenhed (2016) redogör för positiv påverkan av en gynnsam lärmiljö på elevernas lärande. 

De menar att eleverna ska känna att läraren bryr sig om dem och deras utveckling samt att 

läraren ska visa att de tror på eleven. Hattie (2014) bedömer att sammanhållning i 

klassrummet, som består av den gemensamma målinriktningen, positiva interpersonella 

relationer och stöd, avsevärt bidrar till ett positivt klassrumsklimat och är på 39 plats på hans 

lista. Det fanns uttalanden som framhävde uppmuntran som en faktor som påverkar 

effektiviteten, särskilt hos de yngre eleverna. Hjort & Furenhed (2016) varnar för olika former 

av uppmuntran och beröm. De påpekar att det statiska förhållningssättet, det vill säga när 

lärare berömmer elevernas egenskaper eller talang, är hämmande för lärande medan det 

dynamiska förhållningssättet, det vill säga när läraren berömmer elevernas ansträngning, är 

väldigt gynnsamt för lärande. Modersmålslärare som har uttryckt sig om vikten av 

uppmuntran och beröm har poängterat att han ger stjärnor till elever som belöning för 

ansträngning. Detta tyder på att det är dynamiskt förhållningssätt som används av läraren.  

Vidare finns det utsagor som framhäver vikten av att ha höga förväntningar på alla elever. En 

av forskarna som stödjer detta påstående är Hanna Stehagen (2016), som påpekar att det är 
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viktigt att tro på sina elever och att ha höga förväntningar som får eleverna att lyckas. Även 

Axelsson (2013) påstår att lärare bör ha höga förväntningar på elever för att de ska motiveras 

och känna en tilltro till sin egen förmåga som bidrar avsevärt till ett framgångsrikt arbete. Det 

bör inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter. Dessutom står det 

tydligt i Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2012) att lärares höga 

förväntningar är kopplade till elevens höga motivation. Lärare ska visa att de förväntar sig att 

alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, kan göra bra ifrån sig. Dessutom står lärarens 

förväntningar på plats 58 på Hatties (2014) lista, vilket han anser vara en kraftfull 

påverkansfaktor på elevernas lärande. Utsagor som pekar på vikten av att bygga upp en 

positiv relation med elever avslutar den första beskrivningskategorin. Hattie (2014) betonar 

att relationen mellan lärare och elever är oerhört viktig för elevernas lärande. Den faktorn fick 

den elfte platsen på hans lista. Han menar att det krävs skicklighet från läraren för att kunna 

utveckla en sådan relation genom att lyssna, visa empati och omsorg. Denna relation präglas 

av respekt från läraren för vad eleven för med sig till klassrummet samt erkänner elevens 

erfarenheter. Hattie framhäver att klasser där en sådan relation mellan lärare och elever finns 

uppvisar mer engagemang, högre prestationsresultat samt eleverna uppvisar respekt för sig 

själv och andra (ibid.).  

Engagemang och motivation 

Den tredje kategorin har att göra med engagemang och motivation. Lärarna menar att det är 

värt för dem att anstränga sig för att engagera elever eftersom detta bidrar till en effektiv 

undervisning. Hjort & Furenhed (2016) anser att den här förmågan att skapa engagemang hos 

eleverna, att få med sig elever i en önskvärd riktning är centralt för lärarens ledarskap. Hattie 

(2014) framhäver att lärare som skapar en positiv attityd till skolarbete lyckas engagera elever 

och därmed även höja deras prestation. Han har placerat engagemang på plats 49 av 138 

(ibid.). Det finns utsagor som pekar på vikten av motivation som en kraft som hjälper att göra 

lektioner mer effektiva. Hattie (2014) placerade motivation på plats 51, men den har samma 

effektstorlek som engagemang. Han beskriver motiverade elever som kompetenta, att de sätter 

upp meningsfulla mål och bekräftas av andra. Modersmålslärarna framhävde också att det är 

svårt att motivera elever som inte ser något värde i ämnet. Hattie (2014) kommer fram till att 

det är bristande motivation som har större påverkan än motivation eftersom det påverkar 

elevens vilja till lärande, minskar engagemanget för lärandemål och intresse och det är större 

ansträngning som behövs för att motivera eleven, för att väcka lust för dem att lära sig. Även 

Hjort & Furenhed (2016) håller med angående vikten av motivation och påpekar att 

motivation utgörs av hur elever värdesätter målen i undervisningen samt om de förväntar sig 

att nå målen. Aspekter av den här beskrivningskategorin som nämns av lärarna inkluderar 

skapande av autentiska uppgifter som relaterar till elevernas vardag, att väcka intresse för 

ämnet genom olika uppgifter med elevernas egna intresse i centrum och att visa sin egen 

passion för ämnet. Hjort & Furenhed (2016) förklarar att för att påverka värdet av 

undervisningsmålet och elevernas förväntan behövs strategier som relaterar till elevernas 

intresse och visar på relevansen av det som ska läras för elevens framtid. Vidare framhåller de 

även om vikten av att visa egen passion och entusiasm för ämnet samt att ge eleverna 

möjligheter att fundera över sitt lärande. Allt detta utan den sista punkten angående elevernas 

möjligheter att reflektera över sitt eget lärande finns inkluderade i lärarnas utsagor. En annan 

aspekt som lärarna tar upp i den här kategorin är vikten av att vara tydlig med målen för 

lektionen samt sambandet mellan uppgifter och bedömningen. Hjort & Furenhed (2016) 
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framhäver att genom att synliggöra sambandet mellan ansträngningen och resultaten kan 

lärare påverka elevernas motivation. De menar att lärare kan motivera elever genom att 

exempelvis arbeta med tydliga framstegskriterier eller skapa en tydlig röd tråd mellan målen, 

aktiviteterna och bedömningen. Det är också värt att uppmärksamma att lärarens tydlighet har 

den åttonde platsen på Hatties (2014) lista av faktorer. Den sista aspekten i den här kategorin 

handlar om att engagera föräldrar i deras barns lärande. Modersmålslärarnas utsagor pekar på 

att de har en ständig kontakt med föräldrar och involverar dem i deras barns lärande. Hattie 

(2014) menar att effekten av föräldraengemang kan variera. Han förklarar att när övervakning 

ingår i engagemangen då effekterna kan bli negativa medan när det gäller föräldrarnas 

ambitioner och förväntningar blir effekten positivt. Föräldraengagemang får plats 45 på hans 

lista. Hattie framhåller att elevernas prestation blir bättre när föräldrarna stödjer dem än när de 

bara övervakar deras hemläxor eller deltagande på lektioner (ibid.). 

4.2.3. Faktorer som kan hindra effektiviteten i 

undervisningen 

Tid 

Bland faktorer som hindrar lärarna att utföra en effektiv lektion är tiden den största faktorn, 

som nämnas av alla modersmålslärarna i olika sammanhang. Lärarna påpekar den korta 

undervisningstiden, som kan vara enbart 15 minuter per elev. Laksov, Kettis & Alexandersson 

(2014) framhäver att antalet undervisningstimmar med lärare inte har något tydligt samband 

med effektiv undervisning. De menar att det viktigaste är hur de används. Det finns dock 

ingen forskning om hur modersmålsundervisning kan bedrivas på så kort tid.  Hyltenstam & 

Tuomela (1996) pekar på begränsad undervisningstid (1–2 veckotimmar) som en brist som 

identifierades i början av 80-talet. Resultaten tyder på att det inte har ändrats något sedan 

dess, samt att situationen även har förvärrats i några kommuner.  

Vidare berättar även modersmålslärarna om tidsanvändningen och om vikten av att prioritera 

samt att hitta på olika lösningar såsom diskussioner, grupparbeten och självständiga 

hemuppgifter. Effektiv lärandetid för elever står på plats 70 på Hatties (2014) lista. Han 

framhåller att det viktigaste är att göra den tillgängliga undervisningstiden mer produktiv. 

Hattie rapporterar också att eleverna engagerar sig i klassaktiviteter under hälften av 

lektionstiden. Vidare rekommenderar Hattie (2014) att lärare ska jobba på sitt ledarskap, 

prioritera, fokusera klassen på kortsiktiga mål för lektionen samt ge tydliga instruktioner och 

meningsfulla uppgifter. Även Laksov, Kettis & Alexandersson (2014) råder lärare att öka 

interaktiviteten mellan dem och eleverna under undervisningstiden, och ge självständigt 

arbete i hemläxor. 

Utsagorna framhäver också sådana faktorer som uteblivna lektioner samt lämpligheten av att 

ha undervisning så sent på dagen. Hyltenstam & Tuomela (1996) framhäver att olämplig 

schemaläggning har identifierats som en brist i undervisningens organisation. Dessa faktorer 

är väldigt specifika och gäller bara modersmålslärarna. Därför finns det inte mycket forskning 

om deras påverkansgrad på lärande. Men dessa faktorer skulle kunna tyda på att effektiviteten 

av undervisning försämras. 
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Grupper 

Den andra beskrivningskategorin handlar om grupper. Lärarna påpekar att de föredrar att 

undervisa i små grupper även om det blir mindre undervisningstid. Annars har de svårt att 

undervisa den heterogena gruppen av elever med olika förkunskaper och åldrar även om de 

har längre undervisningstid. Hyltenstam & Tuomela (1996) har pekat på svårighet för 

modersmålslärare att bilda rimligt stora och homogena grupper. Laksov, Kettis & 

Alexandersson (2014) redogör för forskning som visar på ett samband mellan storlek på 

undervisningsgruppen och elevernas lärande. De menar att stora grupper har negativ påverkan 

på lärande, men också på engagemang och prestation. De anser att lärare som undervisar stora 

grupper inte har tid för öppna frågor samt återkoppling och därmed ställer lägre krav på 

elevernas tänkande. Hattie (2014) upplyser att det finns omfattande forskning både för och 

emot gruppstorlekens påverkan på lärande. Det finns forskare som hävdar att mindre grupper 

gynnar lärande eftersom de kännetecknas av individualiserad undervisning, större utrymme 

för nyskapande, elevcentrerad undervisning samt färre störningar medan andra forskare inte 

stödjer dessa påståenden. Efter att ha gjort en detaljerad analys av bevis har Hattie (2014) 

kommit fram till slutsatsen att skillnaderna är väldigt små, och klasstorlek får plats 106 på 

listan. Han förklarar att det kan vara effektivt för arbetsförhållandena dock inte måste leda till 

effektivare lärande. Vidare påstår Hattie att förklaringen till så små skillnader kan vara att 

lärare använder samma undervisningsmetoder som de använde i större klasser och därmed 

inte nyttjar de bättre förhållandena. Det är av värde att uppmärksamma här att Hattie visar på 

annan forskning när han redogör för en annan faktor Lärande i smågrupper som får 48 plats 

på hans lista. I detta fall beskriver han gruppering inom klassen med syfte att utföra vissa 

uppgifter. Dock varnar han att undervisning ska varieras och undervisningsmaterial ska 

anpassas till varje grupp för att utmana elever på rätt nivå. Han framhäver att ett sådant 

lärande även blir mer effektivt när elever har erfarenhet av grupparbete och känner till 

samarbetsinriktade strategier. Det ser ut som om modersmålsgrupper kan liknas med Hatties 

Lärande i smågrupper genom att elever är vana till ett gemensamt grupparbete, 

undervisningen varieras och läromedlen är anpassade för varje grupp så att det blir lagom 

utmanande. Detta resultat tyder på att lärarnas önskan att undervisa i smågrupper kan stödjas 

med forskningen. 

Lokaler 

Den tredje beskrivningskategorin gäller lokaler. Lärarna pekar på svårigheten att hitta lämplig 

plats för undervisningen samt framhäver att detta bidrar till nedvärdering av ämnet och 

mindre respekt från elever och skolpersonalen. Även Hyltenstam & Tuomela (1996) 

framhåller att olämpliga undervisningslokaler har varit bristen som har identifierats redan 

under 80-talet. 

Kollegialt lärande 

Lärarnas syn på hur kollegialt lärande utförs på deras arbetsplats ingår i den fjärde kategorin. 

Respondenterna erkänner att de saknar det systematiska utvecklingsarbetet, och detta 

förstärker deras känsla av isolering. Hattie (2014) värderar lärarnas professionella utveckling 

högt, och sätter det på plats 19 på sin lista. Hjort & Furenhed (2016) ser på kollegialt lärande 

som en process där kollegor systematiskt strävar efter att utveckla sin undervisning. Centralt 

för dem är när lärarna gemensamt tar fram planeringar samt prövar och skapar nya sätt att 
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undervisa så att en gemensam bild av progression skapas. De framhäver också att läraryrket 

blir allt mindre ett ensamyrke som utförs bakom stängda dörrar. Resultaten tyder dock på att 

detta inte gäller de modersmålslärarna som intervjuades. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Kapitlet inleds med diskussion av studiens mest intressanta resultat samt studiens betydelse. 

Det följs av en diskussion om metodvalet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Slutsatser och studiens betydelse 

Studiens syfte var att beskriva och analysera uppfattningar av olika modersmålslärare 

angående effektivitet i undervisningen samt olika faktorer som kan påverka effektiviteten. 

Resultaten tyder på att lärarna har tydliga uppfattningar av effektiviteten som överensstämmer 

med forskningen. De flesta lärarna kopplar effektivitet till resursanvändning, 

ändamålsenlighet och elevernas utveckling. Effektivitet har visat sig att vara ett komplext 

begrepp. 

Det framgår också att lärarna använder olika metoder och arbetssätt för att göra deras 

undervisning mer effektiv. De största identifierade områdena mot vilka modersmålslärarna 

ständigt jobbar för att förbättra effektiviteten är individanpassad undervisning, lärarnas 

ledarskap samt engagemang och motivation. Att lärarna lägger tid på att individanpassa 

undervisningen sker i enlighet med målen i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Hattie (2014) 

placerar en sådan undervisning på plats 100 av 138. Han påpekar dock att det kan vara svårt 

att individanpassa undervisning i de vanliga klasserna, och här skiljer sig modersmålsgrupper 

avsevärt genom att vara mindre. Med detta menar jag att vikten av den här faktorn för 

effektivitet kan vara mycket mer betydande. Vad gäller lärares ledarskap så har lärarna 

framhävt vikten av minimering av tidsslöseri, att skapa ett positivt klassrumsklimat samt att 

ha höga förväntningar på sina elever. Hattie (2014) placerar minskning av störande beteende 

på plats 80, positivt klassrumsklimat på plats 39 samt lärarens förväntningar på plats 58. Detta 

tyder på att denna kategori är en av de viktigaste för att lyckas med effektiv undervisning. 

Den sista kategorin har att göra med engagemang och motivation. Lärarna pekar på vikten av 

att skapa engagemang, vikten av motivation samt att vara tydlig med målen för lektionen. 

Hattie (2014) har placerat engagemang på plats 49 av 138, motivation på plats 51 och lärarens 

tydlighet på plats 8. Tydlighet verkar vara en av de avgörande faktorer som påverkar 

effektiviteten positivt. 

De faktorer som framhävdes av modersmålslärarna finns även i Thornbergs (2011) lista över 

nyckelfaktorer som karaktäriserar effektiva skolor: en lärande miljö, fokus på undervisning 

och lärande, höga förväntningar, positiv uppmärksamhet, uppmuntran och förstärkning. Det 

finns också andra faktorer i Thornbergs (2011) lista såsom professionellt ledarskap 

(skolledare eller rektorers ledarskap), gemensamma visioner och mål samt fortlöpande 

bedömning och utvärdering av elevernas framsteg. Modersmålslärarna har inte diskuterat 

sådana faktorer. Anledningen kan vara att de inte ser direkt påverkan av dessa på effektivitet 

eller att de inte känner dessa. 

Det framstår även att det finns faktorer som negativt påverkar undervisningens effektivitet, 

och dessa är främst resursrelaterade. De här faktorerna har identifierats av forskningen sedan 

början av 80-talet (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Det här tyder på att det inte har ändrats 

mycket sedan dess vad gäller undervisningstiden, olämplig schemaläggning, svårighet att 
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bilda rimligt stora och homogena grupper samt olämpliga undervisningslokaler. Avsaknaden 

av det systematiska utvecklingsarbetet verkar påverka lärarnas undervisningseffektivitet. Det 

är inte slumpartat att Hattie (2014) värderar det kollegiala lärandet så pass högt att han 

placerar det på plats 19 på sin lista. Det verkar finnas ett stort intresse från hela världen för att 

söka efter de bästa metoderna för kollegialt lärande. Givetvis måste modersmålslärarna vara 

med och ha möjligheten att utvecklas på samma sätt som de andra lärare. 

Forskare och modersmålslärarna framhäver samma faktorer som kan påverka undervisnings 

effektivitet. Det är dock värt att påpeka här att forskare även tar upp fler faktorer som 

respondenterna inte hade pratat om, såsom effektiv återkoppling, formativ bedömning samt 

gemensamma mål. Effektiv återkoppling för lärandet framåt och är framtidsinriktat (Hjort & 

Furenhed, 2016). Det är svårt att säga vad detta kan bero på, men kanske kan lärarnas 

påstådda avsaknad av det systematiskt kollegiala lärandet vara en av orsakerna till detta. 

Denna studie presenterar ett fragment av alla modersmålslärarnas uppfattningar angående 

undervisningens effektivitet. Modersmålslärarnas uppfattningar är beskrivna utifrån 

respondenternas verklighet. Jag vill inte hävda att resultaten av denna studie skulle gälla för 

alla modersmålslärare som är en väldigt heterogen grupp av lärare med olika förutsättningar 

för arbete. Dock hoppas jag att denna studie kan bidra till en djupare förståelse av ett så 

komplext fenomen som effektivitet. Resultaten kan vara användbara för alla lärare, de som 

jobbar med lärarnas professionella utveckling, rektorer som leder utvärdering av 

verksamheten och andra. Alla lärare borde reflektera över deras arbetssätt och på hur man kan 

göra undervisningen mer effektiv. Denna studie skulle kunna vara ett underlag för en sådan 

reflektion, eller för diskussion inom kollegialt lärande.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva modersmålslärarnas uppfattningar av effektivitet och 

faktorer som kan påverka effektivitet av undervisningen. Fenomenografi som metod passade 

studien väl eftersom den fokuserar sig på att beskriva olika människors uppfattningar av ett 

fenomen. Utfallsrum skapade en struktur för hur är det möjligt se på olika faktorer som kan 

påverka effektiviteten. Fördelen med att använda fenomenografi är att metoden ger möjlighet 

att autentiskt redogöra för ett sådant komplext fenomen som effektivitet. Studien baseras på 

halvstrukturerade intervjuer som gav möjlighet att gräva på djupet i fenomenet samt urskilja 

olika uppfattningar av det för att kunna återspegla komplexiteten av detta fenomen. Dessutom 

är fenomenografi lämpligt för småskaliga forskningsprojekt eftersom den inte kräver någon 

speciell utrustning eller budget samt eftersom forskaren är den huvudsakliga resursen. 

En av nackdelarna med fenomenografi är att den saknar vetenskaplig stränghet. 

Fenomenografi präglas av subjektivitet och beskrivningar som skiljer sig från den 

vetenskapliga objektiviteten där mätning kan användas. Det är tack vare den här 

subjektiviteten som forskare kan synliggöra variation i olika människors uppfattningar av ett 

fenomen. Fenomenografi kritiseras också precis som andra kvalitativt inriktade studier för 

graden av generaliserbarhet, det vill säga representativiteten av data (Bryman, 2002). Det som 

dock kännetecknar fenomenografi är att den är innehållsspecifik, det vill säga att det är 

innehållet som är viktigt och inte hur många människor som uppfattar något på ett visst sätt 

(Marton, 1981). Det är också värt att påpeka att syftet med fenomenografi är att påvisa 

mönstret snarare än att ge förklaringar (Kroksmark, 2016). Jag håller med Bryman, som 
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bemöter kritiken genom att betona att det är slutsatser som utgör grund för bedömning av 

generaliserbarheten av en studie (Bryman, 2002). 

Jag är modersmålslärare och min förförståelse har funnits med från början och påverkade 

bland annat intervjufrågorna som ställdes till lärarna. Dock försökte jag att inte ta något för 

givet, vara reflekterande och självmedveten, lyssna på respondenterna och ställa uppföljande 

frågor för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Min förförståelse kan också 

anses vara en tillgång, eftersom den möjliggör utvecklande av följdfrågor och bidrar till mer 

meningsfulla intervjuer. 

Vidare forskning 

Sverige är ett mångkulturellt land som har infört modersmålsundervisning sedan 1960-talet. 

Forskning inom modersmålsundervisningen ur ett andraspråksperspektiv är väldigt ung och 

aktuellt tack vare globaliseringen. Det finns en stor potential för fortsatta studier inom denna 

gren. Axelsson & Magnusson (2012) framhäver att det kvarstår forskningsbehov inom 

flerspråkighetsfältet av hur undervisning i modersmål bedrivs. Denna studie har synliggjort 

uppfattningar kring effektiviteten och faktorer som kan påverka effektiviteten av 

undervisningen. Det skulle vara intressant att utöka studien genom att intervjua 

modersmålslärare som jobbar i olika kommuner då deras arbetsvillkor skulle skilja sig åt 

emellan kommunerna. I detta fall skulle antalet uppfattningar kunna utökas och möjligtvis fler 

beskrivningskategorier urskiljas. En annan möjlig väg för vidare forskning är att komplettera 

studien med videoobservationer. Det skulle göra studien mer pålitlig samt bidra till en djupare 

förståelse av modersmålslärarnas arbete.  
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Bilaga - Intervjuguide 

 
Hur uppfattar du en effektiv lektion i modersmål? 

Hur viktigt är det att tänka på effektivitet i undervisningen? 

Enligt din mening, är det möjligt att göra en effektiv lektion i modersmål? Hur lätt är det med 

tanke på förutsättningar som du har? Hur skulle du kunna lyckas göra en sådan lektion? 

Tycker du att dina lektioner är så effektiva att alla elever har möjlighet att nå målen? 

Vilka faktorer påverkar effektivitet så att en elev lyckas eller inte lyckas nå målen? 

Kan du föreslå något från din erfarenhet som kan hjälpa andra lärare att genomföra en effektiv 

undervisning? 
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