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Sammanfattning 
 

Studiens syfte har varit att belysa och öka kunskapen om  hur modersmålslärare i amhariska 

språket ser på möjligheter och begränsningar kring modersmålsundervisning i den svenska 

skolan. Metoden som används är kvalitativ i form av intervjuer och jag har intervjuat fyra 

modersmålslärare i amhariska språket. Utifrån mitt intervjumaterial har jag analyserat 

innehållet utifrån ett kulturhistoriskt- sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på att 

modersmålundervisningen har svårigheter med tid och elevgruppens sammansättning. Det 

innebär att undervisningstiden är olämplig och begränsad och att elevgruppen är heterogena 

elevgrupper både i ålder och även kunskapsmässigt, vilket gör undervisningen svårare. Trots 

att det finns begränsningar i undervisningen, ger den möjligheter  till elevers språk- och 

identitetsutveckling genom att använda varierade metoder och material i undervisningen. 

Modersmålsundervisningen behöver förbättras när det gäller tidsproblem och heterogena 

elevgrupper för att eleverna ska få bättre möjligheter till att utveckla sitt modersmål och sin 

identitet och därmed även uppnå bättre skolresultat. 
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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till de modersmålslärare som har ställt upp i min studie och  delat med sig 

av sina arbetserfarenheter. Ett stort tack till min handledare Maria Borgström för allt stöd och goda 

råd under arbetes gång. Slutligen vill jag även tacka mina nära och kära som ställt upp för mig. 
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1.Inledning 

I detta arbete kommer jag att undersöka hur modersmålsundervisning i amhariska fungerar i den 

svenska skolan. Vi bor i ett mångkulturellt land, så många barn är tvåspråkiga. Enligt Ann-Christin 

Torpsten (2012) har ca 20% av de elever som går i grundskola och förskola utländsk bakgrund och 

de är mindre framgångsrika jämfört med elever med svenskt ursprung när det gäller att uppnå 

skolans mål. Skolverkets rapport "Med annat modersmål", som kom ut 2008, visar att skolresultat 

bland elever som har deltagit i modersmålsundervisning är bättre än bland elever som inte gör det i 

slutet av grundskolan. Då är det viktigt att tänka kring viktiga språkkomponenter såsom modersmål 

och kunskapsutveckling och diskutera hur modersmålsundervisning fungerar för att varje elev ska 

lyckas i skolan (Skolverket, 2008). I Lgr. 11 står det att: 

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

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också 

språkutveckling och lärande inom olika områden  (Skolverket Lgr 11, 2011: 87). 

 

Det innebär att när eleverna deltar i modersmålsundervisning får de möjlighet att utveckla sin 

identitet och sitt språk. Torpsten (2012) säger också att ett barn som blir språkligt medvetet kring 

förstaspråket får lättare att lära sig andraspråket och kunskapsutvecklingen fungerar också då med 

andra skolämnen. Det finns också kulturella sammanhang såsom barnets bakgrund och det ger 

möjlighet för barnet att jämföra och bli delaktiga i andras kultur och stärka sitt självförtroende. 

Enligt skolverket ska modersmålsundervisningen stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva 

på sitt modersmål. De ska få möta och få kunskap om skönlitteratur och även annat berättande kring 

modersmålet. Därigenom ska eleverna få möjlighet till att utveckla sitt modersmål, sin identitet och 

sin förståelse för omvärlden. Undervisningen kan också bidra till ett  utvecklande av kunskaper om 

hur man formulerar sina egna åsikter och tankar (Skolverket Lgr 11, 2011). 
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1.1. Problemformulering 
 
Skolverkets rapport "Fler språk - fler möjligheter", som kom ut i maj 2002, visar att 

modersmålsundervisningen har stöd i svensk lagstiftning (1977) och att flerspråkiga barn fick rätt 

att lära och utveckla sitt modersmål i skolan vid sidan av det svenska språket. Under 1990- talet har 

modersmålsundervisningen minskat i alla skolformer. Det innebär att  modersmålsundervisningen 

nu inte alltid ingår som en del i skolans arbete. Enligt skolverket kan en av anledningarna till den 

flerspråkiga elevens dåliga skolresultat vara, att modersmålsundervisningen har minskat i alla 

skolformer under 1990-talet (Skolverket, 2002). 

Modersmål arrangerades tidigare som ett utbytesämne, medan det nu främst ges efter skoltid. Båda 

dessa alternativ medför flera negativa konsekvenser för eleverna. Till skillnad från tiden före 1990-

talet finns det nu ett högre elevantal, samt det faktum att elevgrupperna nu oftast är heterogena 

elevgrupper både i ålder och även kunskapsmässigt (Tuomela, 2002, s. 3). Det  finns stora 

skillnader mellan  elevernas ålder och kunskapsnivå, detta trots att de går i en och samma klass och 

modersmålslärarna anser att det gör undervisningen svårare. Undervisningstiden varierar då 

eleverna deltar i undervisningen mellan 20 och  80 minuter i veckan och modersmålslärarna 

upplever att tiden är otillräckligt och att detta är ett hinder för att man ska kunna uppnå kursplanens 

mål (Tuomela, 2002, s. 3). 

Forskningen visar att det finns olika svårgheter i modersmålslärare och modersmålsundervisning 

situation. Det är därför jag tycker att det är viktigt att studera hur modersmålsundervisning fungerar 

i den svenska skolan. På skolverkets webbplats ”Tema modersmål” finns statistik från läsåret 

2009/2010, som kom ut i februari 2011, och där rapporteras att modersmålsundervisning bedrevs på 

ungefär 90 olika språk år 2009/2010 i 230 av landets 290 kommuner. I grundskolan fanns  drygt  

90000 elever med annat modersmål än svenska som deltog i modersmålsundervisning 

(Wennerholm, 2011). 

När jag nu studerar hur modersmålsundervisning fungerar i den svenska skolan, tänker  jag 

samtidigt att jag måste välja en modersmålsundervisningssituation som är outforskad för att få fram 

resultat och kunna bidra med kunskap, och då väljer jag att studera 

modersmålsundervisningssituationen i det amhariska språket. Anledningen till att jag väljer att 

studera just modersmålsundervisning i amhariska språket är att just 

modersmålsundervisningssituationen i amhariska språket i den svenska skolan är outforskat. Enligt 

Wennerholm (2011) rapport är amhariska ett av de 90 modersmålen i Sverige som kommer på plats 

30 och amhariska är mitt modersmål och det är därmed enklare för mig att förstå situationen. Jag 

skulle vilja veta om de olika svårigheterna som nämns ovan, såsom svårigheter med tid och 
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elevgruppens sammansättning med mera finns just i modersmålsundervisning i amhariska språket 

eller inte för att kunna bidra med kunskap i modersmålsundervisningssituationen i den svenska 

skolan.  

 

1.2. Amhariska språkets historia 
 
Amhariska är det Etiopiska nationalspråket, Etiopien ligger vid "Afrikas horn" (se bilaga 3).  Där 

bor ca 94 miljoner människor och därmed är det det näst mest befolkade landet i Afrika. Man har 

upptäckt att Etiopien är en av de ädsta platserna för människors bebyggelse och existens som hittills 

upptäckts och anses av många vara en källa till förhistoriska mänskliga populationer som invandrat 

från  Afrika till Mellanöstern. Historien om folket där är tusentals år gammal. Aksumimperiet i 

Etiopien var en av de fyra stora imperierna inom antiken. Detta tillsammans med Kina, Persien och 

Rom (Kte'pi, 2013). 

Under Axumitimperiet var tal- och skriftspråket Ge´ez. Sedan har språket dött ut som ett talat 

tungomål efter nedläggningen och fallet av Axumitimperiet. Ge'ez återstår endast som 

huvudspråk som används i den etiopiska ortodoxa tewahedo kyrkan. Amhariska är huvud- 

efterträdaren och dotterspråket till klassisk Etiopian (Ge'ez) och det har talats nu i nära tusen 

år. Denna nation använder ännu sitt gamla alfabet (Fellman, 1993). Graferna i amhariska 

skriftsystemet kallas fidel. Varje tecken representerar en konsonant  kombinerat med en 

vokalsekvens, men den grundläggande formen av varje tecken bestäms av den konsonant, 

som är modifierad för vokalen. Vissa konsonantformer är skrivna med mer än en serie tecken 

(se bilaga 4). 

Efter ca år 1974, när militärjuntan störtade den sista etiopiska monarken och tog makten i Etiopien, 

har många Etiopier flytt eller utvandrat till olika länder. Detta har mest rört sig om politiska 

flyktingar, eftersom militärjuntan stannade vid makten och höll landet med "järnhand" i sjutton år. 

Detta tills den störtades i maj 1991 genom en väpnad kamp med rebellgrupperna. Sedan 

rebellgrupperna bildade regering har även de nu suttit vid makten på samma sätt och därmed 

fortsätter utvandringen fortfarande (Weldeyesus, 2009). Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 

(2014) finns det 26 331 människor som bor i Sverige som har en Etiopisk bakgrund och 10 186 av 

dem är  barn. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt har jag beskrivit fem tidigare slag av forskning. Tre forskningar kring 

modersmålsundervisning och två forskningar kring språk och identitet. 

2.1. Modersmålsundervisning möjligheter och      
svårigheter 
 
Språkforskarna Tomas Wayne och Virginia Colliers har gjort en stor språkstudie i USA under 80- 

och 90-talet. De följde  över 40.000 elever under hela skolgången. Det framkom då att flerspråkiga 

barn, som under de första 5-6 åren i skolan lärt sig att utveckla sitt eget modersmål, uppnådde 

samma resultat gällande språk och olika ämnen, som sina enspråkiga kamrater. Forskarnas slutsats 

blev då att det gynnar barn med flera språk, att även kunna utvecklas i sitt eget. I och med detta fick 

de större möjligheter till framgång i skolan över huvud taget (Wayne och Collier, 1997). 

En svensk studie av Natalia Ganuza och Christina Hedman (2015) rapporterar 15 

modersmålslärarupplevelser som visar hur de kämpar för att höja statusen i 

modersmålsundervisning och hur de undervisar. Studien vissar att modersmålslärarna jobbar både 

för språkutveckling och identitetsskapande. Ämnet modersmål är ett icke-obligatoriskt ämne och 

det finns olika svårigheter i undervisningen som påverkar pedagogiska metoder, eftersom lärarna 

strävar efter hur deras undervisning ska  synliggöras av föräldrar och kollegor.  

 

Undervisningstiden är begränsad och eleverna deltar i undervisningen bara 40-60 minuter i veckan. 

Det finns också stora skilnader mellan  elevernas  kunskapsnivå och ålder i klassen under en och 

samma lektion, det fanns ibland elever som sträcker sig från årskurs 1 till 7. Antalet elever på 

lektionerna varierar också mellan 1-26, men det vanligaste mönstret är 5-10 elever på en lektion och 

det är svårt att utforma gemensamma lektioner. Vissa lärare arbetar i ett antal olika skolor inom en 

viss stadsdel och undervisningen sker efter utgången av den ordinarie skoltiden och ofta ifrågasätts 

också modersmålslärarnas kvalifikationer, detta trots att de flesta av de som deltar i den här studien 

har avslutat lärarutbildningen (Ganuza & Hedman, 2015). 

 

Modersmålsundervisningen har stöd i svensk lagstiftning från 1970-talet men det har låg position i 

läroplanen och det  är ett marginaliserat ämne  och har många svårigheter med att nå läroplanens 
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mål. Lärarna anser att på grund av att ämnet modersmål är ett marginaliserat ämne påverkas 

pedagogiska metoder.  Trots att  det finns en begränsning i ämnet modersmål kan detta ha en positiv 

effekt för en grupp studenter, annars skulle det vara en nackdel i det svenska skolsystemet och i det 

svenska samhället i stort. Studien visar att det  finns möjligheter och behovs av pedagogiska 

förbättringar i modersmålsundervisning i framtiden (Ganuza & Hedman, 2015). 

 

Ann-Christin Torpsten i Linné Universitetet lyfter fram  och undersöker ett elevperspektiv  som 

visar hur modersmålsundervisning uppfattas i den svenska skolan. Några lärarstudenter som har ett 

annat modersmål än svenska berättar sina livshistorier utifrån sina invandrarupplevelser och sina 

minnen av lärande. Hon kan påvisa att modersmålet varit mycket viktigt för studenter med annat 

modersmål än det svenska språket. Hon kunde även påvisa att många kände att då de måste lämna 

klassen för att delta i modersmålsundervisning, kände sig utanför, det vill säga att de inte "passade 

in" i den "normen" för att bli "goda svenskar". De försökte anpassa sig till kraven på att bli goda 

svenskar genom att lära sig svenska som andraspråk  snabbt. Det visade sig att elevernas kunskap i 

det svenska språket i själva verket hade förbättrats på bekostnad av deras modersmål. Tolkningen 

visade att detta lett till en obalans mellan det gamla och det nya (Torpsten, 2012). 

Torpsten kom fram till att eleverna egentligen bör skaffa sig kunskaper i både sitt första och sitt 

andra språk för att bäst kunna dra nytta av sin tvåspråkighet  och en utbildning inom det svenska 

systemet. Elever har rätt att bevara och utveckla både sitt modersmål och sitt nya språk eftersom 

detta har en viktig social betydelse samt ett pedagogiskt värde (Torpsten, 2012). Slutsatsen enligt 

Torpsten är att modersmålsundervisning är positivt för elevens lärande och framtid. 

Modersmålundervisning är viktigt för elevens livslånga lärande, läskunnighet och språkliga 

utveckling. Det blir då möjligt att utveckla ett andra språk men även att bygga upp en identitet som 

flerspråkig person (Torpsten, 2012). 

 
 
2.2. Språk och identitet 
 

En svensk studie av Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga (2009) visar hur  globaliseringen 

relaterar till människor identitet. Boken "Den tredje identiteten - Ungdomar och deras familjer i det 

mångkulturella, globala rummet" bygger på livsberättelser och diskussioner med  

familjemedlemmar och ungdomar med olika kulturella bakgrunder och språk.  Studien visar att 

tvåspråkiga ungdomar  utformar sin identitet genom att växla  mellan två olika språk, det vill säga 
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att de växlar språk mellan svenska och sitt modersmål  och de växlar också mellan två kulturer. Då 

utvecklas en ny identitet som Borgström och Goldstein-Kyaga  har kallat " den tredje identiteten". 

Den tredje identiteten skapas för att kunna utvecklas i sin egen identitetsprocess (Borgström och 

Goldstein-Kyaga, 2009). 

Weldu Micael Weldeyesus visar i en avhandling att de etiopiska invandrarna i USA skapar sin 

identitet genom att kontrastera det sociala och den visar även hur språk, socialisering och identitet 

egentligen hänger ihop. Etiopiska kyrkor spelar också en stor roll i detta att kunna utöva sin tro samt 

även där kunna underhålla sitt modersmål. Enligt Weldeyesus är socialisering och språk två av de 

viktigaste faktorerna som påverkar och formar eller omformar byggandet av identitet. Detta beror i 

sin tur på hur etiopier umgås språkligt och kulturellt samt även på hur de behåller sitt modersmål 

eller övergår till nya språket (Weldeyesus, 2009). 

 

3. Syfte och frågeställningar  

Tidigare forskning visar också att det finns svårigheter med tid och elevgruppens sammansättning i 

modersmålsundervisning. Allt detta har gjort att jag blivit mer intresserad av att studera hur  

modersmålsundervisning i amhariska språket fungerar i den svenska skolan. 

Syfte: Syftet med mitt arbete är att belysa och öka kunskapen om  hur modersmålslärarna i 

amhariska språket ser på möjligheter och begränsningar kring modersmålsundervisning i den 

svenska skolan. 

 

Frågeställning: 

Hur uppfattar modersmålslärare i amhariska språket modersmålsundervisningenssituationen i den 

svenska skolan? 

Hur gör modersmålslärarna för att stimulera elevernas språk- och identitetsutveckling? 
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4.Teoretiskt perspektiv 

Det finns olika teoretiska perspektiv om lärande och jag väljer ett av dessa som kan förklara mina 

frågeställningar. Det bottnar i stor utsträckning i Lev Vygotskij (1896-1934) och dennes 

kulturhistoriska och sociokulturella kunskapssyn.  

 

4.1. Kulturhistoriskt- sociokulturellt perspektiv 
 

Det kulturhistoriskt- sociokulturella synsättet ser på lärandet som en utveckling  genom sociala 

processer och det lägger stor vikt vid samspel mellan kollektiv och individ (Säljö, 2000). Detta 

innebär att man fokuserar på samspel mellan människor och samspel mellan människor och deras 

omgivning. När människor umgås med varandra använder de verktyg som Vygotskij kallar 

artefakter för att förstå sin omgivning. De använder till exempel språk, papper, pennor, datorer och 

så vidare.  

Med hjälp av artefakter lär sig människor saker från sin omgivning. Det innebär att genom 

samverkan mellan människor och artefakter kan kunskap förmedlas som Vygotskij säger: "kunskap 

medieras". Det vill säga att genom interaktion med både andra människor och mellan människor 

och deras omgivning kan lärande ske. När människor använder  ett språk  som verktyg  utvecklas 

individens medvetande. Det innebär att man lär sig kring det som sker inte knyts till sitt 

sammanhang. Denna process kallar Vygotskij Internalisering (Vygotskij, 2001). 

 

4.2 Närmaste utvecklingszon 
 

Enligt Vygotskij har vi alltid en zon, som han kallar den närmaste utvecklingszonen, han menar att 

den zonen finns mellan vad vi kan på egen hand och zonen där vi lär oss från andra människor som 

kan mer. Vi har möjligheter att lära oss saker genom att samarbeta med andra. Till exempel kan 

elever lära sig genom att samarbeta med sina kompisar, lärare och med sin familj (Vygotskij, 2001). 

          I samarbete har barnet lättast att lösa uppgifter som är ämnade för en utvecklingsnivå som ligger nära 

dess egen, och att uppgifterna blir allt svårare att lösa ju längre bort de ligger från denna nivå, för att 

till slut blir helt omöjliga att lösa till och med i samarbete. Barnets större eller mindre förmåga till att 

övergå från något som det kan göra självständigt till något som det kan göra i samarbete är det bästa 
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symptomet på vilken dynamik det finns i barnets utveckling och hur framgångsrikt det kan bli. Denna 

förmåga sammanfaller helt med barnets närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 2001, s. 331). 

Med detta menar Vygotskij (2001) att  i samarbete har barn  möjlighet att lära sig och de 

kommer sedan att klara sig själva om de får rätt hjälp i rätt stund. Interaktion med andra är 

mycket viktigt inför individens utveckling och lärande, eftersom det då finns möjligheter att 

utveckla kunskap och erfarenheter från andra människor och att man då klarar mer just  

genom samarbete med andra. På det här sättet kan elever lära sig. 

 

4.3. Appropiering 
 
Appropiering är ett begrepp I ett sociokulturellt perspektiv och används för att beskriva lärande. 

Säljö använder begreppet för att förklara vår möjlighet att ta till oss "approprierings-kunskap" i 

varje situation från andra människor i form av samspel och genom att förstå och se möjligheten i 

våra artefakter. Kommunikation och språkanvändning är viktigt för att länken mellan individ och 

omgivning skall fungera, till exempel kan barn lära sig genom lek och/eller samtal med andra 

(Säljö, 2000, s. 67). 

Enligt Vygotskij kan elevens språk utveckas genom vardaglig interaktion vilket sker genom text 

och samtal. 

          Om barnet en gång får höra eller läsa ett obegripligt ord i en begriplig fras, och en annan gång i en 

annan fras, börjar det dunkelt att föreställa sig ett nytt begrepp, och det kommer slutligen att vid något 

tillfälle känna det nödvändigt att använda detta ord och efter att en gång ha använt det, blir ordet och 

begreppet dess egendom (Vygotskij, 2001, s. 258)   

Barn kan lära sig att utveckla sitt språk i alla situationer, det innebär att de kan lära sig mycket via 

samtal med sina kompisar, lärare och med sin familj och så vidare. Bjar och Liberg (2003) anser att 

alla samtalspartner bidrar till barns språkutveckling och att alla är viktiga samtalpartners samt att de 

kompletterar varandra. Så småningom blir eleverna språkmedvetna och då blir språket ett verktyg 

för kommunikation med och mellan andra människor i samhället. När barnen bli delaktiga får de 

lust att lära sig mer kring språk. 

 

4.4 Motivation 
 
Enligt Säljö är elevernas motivation viktig för deras lärande och han beskriver hur elevens 

motivation och samband mellan elevers situation och undervisning ser ut: 
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I skolan är lärande och undervisning mål i sig. Det man gör motiveras i stor utsträckning just av att 

man skall lära sig något. I en skolsituation finns ofta inget tidsmässigt eller psykologiskt samband 

mellan de behov barnet upplever i stunden och vad man för tillfället gör (Säljö ,2000, s. 41).  

Säljö menar att undervisningen utgår från skolans schema men att man även bör se på elevens 

nyfikenhet kring denna. Enligt Illeris, K. (2007) är det viktigt att betona att själva drivkraften är 

väsentlig i allt lärande och att resultatet är avgörande, till exempel kring motivation, förmåga att 

fungera bra och bli målinriktad i samhället. Detta är minst lika avgörande för den enskildes förmåga 

att fungera bra i samhället. 

5.Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva val av metod, urval och avgränsningar, genomförande, 

databearbetning och analysmetod, forskningsetiska överväganden och studiens kvalitet. 

 
5.1 Val av metod 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att 

hitta svar på mina forskningsfrågor. Enligt Ahrne och Svensson ger den kvalitativa metoden 

forskaren möjlighet att förstå  sina informanters upplevelser. ”Genom att fråga andra människor om 

exempelvis vad de gör eller hur de upplever ett fenomen, kan forskare och studenter få de 

nödvändiga kreativa uppslagen till sitt fortsatta arbete” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 36).  

Eftersom jag vill studera hur modersmålslärarna i amhariska språket upplever 

modersmålsundervisningenssituationen i den svenska skolan, har jag valt den här metoden. 

Skillnaden  mellan kvantitativ och  kvalitativ metod är att kvalitativa metoder ger resultat genom att 

analyseras av data som beskriver hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer medan 

kvantitativa metoder ger resultat genom att analyseras av data som beskriver hur länge de 

förekommer eller hur ofta de finns och resultaten generaliseras i siffror (Ahrne & Svensson, 2011). 

 
5.2 Urval och avgränsningar 
 
Eftersom alla mina informanter är modersmålslärare i amhariska, som ingår i olika kommuner inom 

Stockholms län, var det inte svårt att välja mina informanter. Intervjupersonerna hittades  via 

internet och jag skrev då brev till dem (se bilaga 1). 
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När jag intervjuar mina informanter spelar jag in varje intervju och jag har transkriberat denna. 

Materialet har kategoriserats med olika teman för att underlätta bearbetning av mitt material. Under 

varje tema citerar jag deltagarnas tankar, men jag har inte redovisat allt material som jag 

transkriberat i denna studie. 

5.2.1.  Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Informanter som jag har intervjuat var fyra lärare som jobbar som modersmålslärare i amhariska 

språket i olika kommuner i Stockholm län, som jag nämnt ovan, eftersom min studie inbegriper 

bara modersmålslärare i amhariska språket. Samtliga lärare har lärarutbildning och erfarenhet. Jag 

kontaktade fler modersmålslärare men de kunde inte delta i studien på grund av arbetsmässiga skäl 

och jag har då intervjuat de fyra modersmålslärare som ville ställa upp. Jag ställde olika frågor som 

kan ge möjlighet för lärarna att förklara sina egna erfarenheter kring deras arbete i den svenska 

skolan och jag upplever att jag har fått tillräcklig information för min studie. 

Jag intervjuar varje lärare  mellan 45-60 minuter och varje intervju har jag transkriberat och 

kategoriserat med olika teman för att kunna bearbeta mitt material. 

 

5.3. Genomförande 
 
Jag har intervjuat fyra modersmålslärare i amhariska språket som jag nämnt ovan och 

Intervjun genomfördes på svenska. Under mina intervjuer använder jag min telefon för att 

spela in mina intervjuer, eftersom jag inte vill missa någon viktig information och därför att 

jag ville koncentrera mig på samtalen. I slutet av varje intervju ger jag möjlighet till mina 

informanter att kunna säga något mer som de vill tillägga. Jag ställde intervjufrågorna på 

lämplig plats och vid lämplig tid.  Vi valde deras klassrum innan lektionen börjar, för att vi 

inte skulle bli störda när jag spelade in. Jag hade halvstrukturerade intervjufrågor med mig 

som kunde kopplas till mina forskningsfrågor och till studiens syfte.  Jag använde dessa vid 

varje intervjutillfälle (se bilaga 2). Jag  frågade mina informanter på ett öppet sätt och väntade 

tills de berättade om sina egna erfarenheter kring mitt tema. Med hjälp av deras egna ord 

fortsatte jag att fråga dem. 

 

5.4. Databearbetning och analysmetod 
 
Jag har valt att transkribera vad mina informanter sagt för min bearbetning som jag nämnt ovan . 

Jag skriver exakt vad de har sagt men vissa talspråk har omvandlats till  skriftspråk, eftersom enligt 

Ahrne & Svensson (2011) är det bra att göra talspråk mer likt skriftspråk för att det ska bli lättare att 
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läsa och förstå. När jag transkriberat färdigt har jag kategoriserat materialet med olika teman för att 

underlätta bearbetningen av mitt material och enligt Backman J.(2008) måste data organiseras och 

systematiseras. 

Så här gjorde jag för att organisera mina data; När jag transkriberat färdigt skrev jag ut och läste 

hela intervjun och medan jag läste skrev jag nyckelord för vad mina informanter berör. När jag läst 

färdigt fokuserade jag på de mest frekventa och signifikanta koderna som är centrala i  mina 

informanters svar och strök under de här koderna. Jag läste en gång till igenom min transkription 

för att skapa olika teman, till exempel att flera pedagoger anser att tiden är viktig. Då hjälper det 

mig att skapa  ett tema och skriva temats namn. För tredje gången läste jag min transkription för att 

klippa ut de citat, som var viktiga och under varje tema lade jag citaten. Sedan  började jag 

anlyserar citaten och associerar dem till mina teoretiska perspektiv. Jag använde mig av många citat 

som mina informanter uttryckt exakt, för att göra min studie trovärdig och tydlig. 

 
5.5. Forskningsetiska överväganden  
 

Enligt vetenskapsrådets etiska grundprinciper har jag valt att skydda mina informanter. Mina 

informanter benämns som lärare 1-4 för att försäkra mig om informanternas anonymitet. Eftersom 

jag studerar hur modersmålslärarna i amhariska språket uppfattar sin situation som lärare i den 

svenska skolan, citerar jag informanterna som lärare 1-4. Jag har inte benämnt deras arbetsplats. 

Jag har följt etiska principer från vetenskapsrådet (2005) när det  gäller  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag följer noga principerna, vilket 

innebär att jag informerade om vem jag är samt vad som är studiens syfte. Sedan gav jag 

möjligheten till  mina informanter att själva bestämma över sitt deltagande och jag  informerade om 

att det var frivilligt att medverka i denna studie och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Jag talade om att jag spelade in intervjun men att denna kommer att förstöras när mitt arbete 

godkänts. För att skydda det från obehöriga informerade jag också om att materialet endast används 

i studiesyfte och för studiens ändamål (se bilaga 1). 

 
5.6. Studiens kvalitet 
 
Jag använder mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Jag anser att 

mina teorier och mina metoder är relevanta och passar bäst för mina frågeställningar och 

därefter för att nå mitt syfte. Jag samlade in material från intervjuer genom att ställa öppna 

frågor och jag anser att det ger möjligheter för mina informanter att berätta fritt vad de berörs 
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av och jag har också i och med detta fått möjligheten att få tillräcklig information. ” Intervjuer 

är på många sätt ett oslagbart verktyg. På kort tid kan man få höra flera personers reflektioner 

kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 56). 

Eftersom  mina informanter har samma tillhörighet som jag, har de kunnat dela informationen 

öppet. De  berättar om sina upplevelser i lugn och ro på en lämplig tid och plats. Detta 

påverkar min studietrovärdighet på ett positivt sätt. 

6.Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat av intervjuer, som jag har gjort med fyra 

modersmålslärare i amhariska språket och jag delar upp min presentation i fyra olika teman, så att 

min beskrivning ska bli tydlig och kunna analyseras utifrån denna och även utifrån det 

sociokulturella teoretiska perspektivet. 

 

6.1 Modersmålslärarnas situation i relation till elevernas 
undervisning 
 
De flesta pedagoger upplever att elevgrupper i varje klass är heterogena elevgrupper, både i 

ålder och även kunskapsmässigt. Det finns stora skillnader mellan elevernas  kunskapsnivå 

och ålder i klassen under en och samma lektion, det finns ibland elever som sträcker sig från 

årskurs 1 till 4. Modersmålslärarna anser att det är ett problem för att utforma gemensamma 

lektioner och de lyfter även upp behovet av att kunna planera och anpassa 

modersmålsundervisningen till varje elevs förutsättningar, detta är dock en utmaning. 

En lärarna säger: 

          I min klass finns elever i olika åldrar och det varierar i kunskapsnivåerna bland eleverna, så man måste 

göra en planering individuellt utifrån varje elevs behov i den heterogena gruppen och tänka igenom 

kring varje elevs nivå. Så då får varje elev olika material även om de går i samma modersmålsklass 

(lärare 2). 

En annan lärare berättar hur planeringen i modersmålsundervisning till heterogena elevgrupper är 

en utmaning och han säger: 

          I samma klass har vi elever med olika bakgrund och olika språkkunskapsnivå. Det är inte lätt att 

planera undervisningen när eleverna befinner sig på olika nivåer. Man försöker så gott man kan men 

det är ju ofta ändå ett visst problem (Lärare 1). 
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Tre lärare anser att heterogena elevgrupper har både för- och nackdelar för språkutvecklingen och 

när jag vill att de  konkretiserar detta säger exempelvis lärare 3 så här: 

          Det är bra att det finns elever med olika kunskapsnivåer eftersom de kan diskutera och utväxla 

kunskap, elever med mindre kunskap kan lära sig från elever som är mer kunniga och det kan vara en 

fördel, men den heterogena elevgruppen kan ibland utgöra ett hinder, eftersom de mer kunniga 

eleverna inte får tillräckligt med utmaningar. 

Tre av fyra lärare anser att heterogena elevgrupper påverkar lärande både på ett positivt och 

negativt sätt. Det är bra att lärarna ser elevers olikheter som en resurs och att detta bidrar till 

elevernas grupparbeten och att eleverna som är mindre kunniga har möjlighet att befinna sig i 

en zon, där de lär sig från duktiga elever, som Vygotskij kallar den närmaste 

utvecklingszonen. Enligt sociokulturella perspektiv är samspel bland elever viktigt. När elever 

som har mindre kunskap samtalar med sina mer kunniga kompiar, kan de utveckla sitt språk 

(Vygotskij, 2001). Pedagogerna använder elevernas kunskapsskillnader som en resurs för att 

främja deras språkutveckling. 

 

6. 2. Lektionstid och elevernas motivation 
 
Alla lärarna anser också att lektionstiderna är för korta och även att det är olämpligt att 

undervisningen sker på eftermiddagen. Lärarna menar att eleverna inte kan koncentrera sig eftersom 

de blir trötta och  tiden är för kort, då har lärarna inte möjlighet att motivera eleverna så ofta och 

detta påverkar elevernas motivation. 

Exempelvis säger lärare 1: 

Jag tycker att de här lektionstiderna är för korta, de är cirka en timme per  vecka och det sker på 

eftermiddagarna och då är eleverna trötta och har svårt att koncentrera sig. Då blir det ett hinder för att 

kunna utföra en bra modermålsundervisning och påverkar även elevens motivation. 

Ännu en lärare förklarar hur detta med lektionstiden på eftermiddagen påverkar elevernas 

motivation och han säger:  

          Oftast när eleverna kommer till klassen är de trötta efter skoldagen och alla kompisar har redan gått 

hem eller är ute och leker eller är på fritids. Då är det alltid svårt att motivera dem (lärare 4). 

Ytterligare en lärare vidgar sitt perspektiv genom lektionstiderna och han  resonerar kring 

tidsbegränsningen och hur man kan se andra alternativ för att hinna mer och göra undervisningen 

bättre och han säger: 

           En timme per vecka räcker inte för modersmålsundervisning och det  behövs mer tid för att kunna 

göra ett bra jobb, men vi har inget annat val än att göra på det här sättet. Vi har en heterogen grupp, så 
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vi behöver mer tid för att kunna hjälpa varje elev. Det finns elever från olika årskurser i en klass, men 

till det räcker inte tiden. Man kan bara göra så att man försöker planera bättre och då kan man i stort 

sett åtminstone göra det hela någorlunda bättre (Lärare 3). 

En annan lärare resonerar om hur tidbristen påverkar elevens lärande och han säger:  

           Elevernas kunskapsnivå och kunskapskravet stämmer inte med varandra och det är just detta som vi 

lärare ständigt diskuterar och det blir oftast heta diskussioner ( Lärare 2). 

En Elev behöver motivation för att söka kunskap aktivt, såsom Säljö (2000) menar att 

elevgrupperna ofta saknar motivation, eftersom de bli trötta efter skoldagen och eftersom lärarna 

inte får jobba tillräckligt för eleverna motivation. Detta på grund av tidsbristen.Undervisningen 

utgår ifrån skolans schema och det finns inte något tydligt samband mellan elevernas situation och 

undervisningstiden som Säljö sagt ovan. 

 

6.3 Stimulering av elevers språkutveckling 
 
Alla pedagoger anser att det är viktigt att skapa en varierad modersmålsundervisning som utgår 

ifrån elevernas egna erfarenheter och intressen för att stimulera deras språk och identitetsutveckling, 

eftersom eleverna då kan känna att språkinlärning är meningsfull och att de blir motiverade. 

Exempelvis säger  lärare 1 :  

          När man undervisar i modersmål, måste man variera metoderna och man måste vara "på alerten" och 

hitta på något spännande hela tiden, så en kombination av olika metoder är det bästa . 

 

Pedagogerna arbetar med olika metoder och material såsom bilder, IKT, bildböcker, sagor och lek  

för att fånga många elevers intresse och för att kunna stimulera elevernas språk- och 

identitetsutveckling. Med hjälp av bilder utmanar pedagogerna sina elever till att berätta om sina 

bilder och att uttrycka sina tankar. De flesta lärare resonerar kring bild och hur bild hjälper eleverna 

att utveckla sin uttrycksförmåga. 

Lärare 2 säger:  

           ...utifrån bilden kan eleverna uttrycka vad de ser och en del kan ju även framställa sig muntligt, 

eftersom de är duktiga på detta och en del är skriftligt bättre och en del kan ju hitta ord. 

De flesta lärarna tror att  digitala läromedel hjälper för att stimulera och motivera sina elever under 

lektionstiden. 

Exempelvis säger lärare 3: 

          Digitala verk är det som alltid är bra och de senast utkomna apparna är lockande för barnen genom att i 

och med detta kunna trycka och skriva bokstäverna för hand och lyssna, detta är mer motiverande för 

elever idag.  
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Ännu en lärare resonera om hur digitala läromedel hjälper elevernas motivation och han säger: 

          Digitala läromedel hjälper till för att motivera eleverna och det har positiva effekter, i alla fall 

åtminstone för en stund så kan det attrahera eleverna. Det kan motivera dem men inte hur länge som 

helst (Lärare 2). 

De flesta pedagoger anser att bildböcker hjälper för läsning och stimulerar elevernas läslust. 

Exempelvis säger lärare 4: 

           Jag använder bildböcker för att kunna få mina elever som inte kan läsa till att känna läslust. Det är 

viktigt att kunna hämta information från en bild för att sedan gå till texten. Jag läser också för hela 

klassen berättelser, som berättar om Etiopisk kultur för att öka deras läsförståelse och kunna utveckla 

sin identitet. 

De flesta pedagogerna anser att det är viktigt att jobba för elevernas identitetsutveckling och de 

resonerar om hur de jobbar för att stärka elevernas identitetsutveckling. 

Lärare 2 säger: 

Genom att använda sagoböcker och visa film försöker jag att lära eleverna något om sitt modersmål 

och sitt eget land och dess kultur och sättet att leva på där så gott det går och även jämföra med 

Sveriges kultur. På det sättet tror jag att jag gör något bra för eleverna, men jag vet inte om de 

egentligen uppskattar detta eller inte. 

Ännu en lärare resonerar om hur han berättar om hemlandets kultur och historia från olika tider och 

han säger: 

          Vi har ju kulturella högtider och landets historia som man kan ta upp och även hur landet har blivit så 

som det blivit idag. Vi var ju ett av de första civiliserade folken och idag så har vi hamnat här. Så att 

då kan man få en viss inblick i detta och kan då även ha diskussioner. Vi tittar också på filmer och det 

är ofta det roligaste, speciellt för de som är äldre och när det gäller de här momenten, då är de så 

mycket mer nyfikna och frågar och det hela är mycket roligt (Lärare 3). 

Två lärare abetar med lek som en metod. Exepelvis säger lärare 4: 

... vi gör ibland så att vi leker  tillsammans och vi har "memorykortlekar" som vi har skapat för 

bokstavsinlärning  och då använder vi dessa när de känner sig trötta och då i form av lek så då lär de 

sig lättare. De får lusten i form av lek, i form av lek får de samtidigt den kunskapsutveckling som 

behövs och särskilt för barn i lågstadiet. 

Lärarna resonerar kring elevernas språk- och identitetsutveckling och de berättar hur de förmedlar 

kunskap genom att använda redskap som Vygotskij (2001) kallar artefakter. Pedagogerna använder 

olika artefakter såsom bilder, bildböcker, sagor, IKT och lek för att stimulera elevernas språk- och 

identitetutveckling. Kunskap förmedlas som Vygotskij uttrycker det: "kunskap medieras" och detta 

med hjälp av artefakter.  
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Det finns en samverkan mellan elever och de artefakter som nämns ovan. Kunskap medieras genom 

interaktion mellan elever och artefakter och kunskapen medieras sedan genom interaktion mellan 

elever och deras lärare med hjälp av språk. Enligt Vygotskij är barnens lärande socialt och kulturellt 

konstruerat. Pedagogerna använder bilder, film, lek och sagor, som ett pedagogiskt verktyg och som 

en inspirationskälla som anpassas till barnens kultur. När eleverna leker språklekar, lär de sig sitt 

modersmål genom interaktion med andra (Vygotskij, 2001). Om lärarna läser eller berättar 

berättelser om olika kulturer, blir detta bra för elevens språk- och identitetsutveckling, eftersom 

enligt Vygotiskij ska elevernas mentala processer kunna utvecklas av detta och  de ska därmed 

kunna lära sig mer om vad som sker i det som inte kan knytas till sitt sammanhang eller kring deras 

syn på  världen i  stort (Vygotiskij, 2001). 

 

6.4.  Modersmålslärarnas situation i relation till elevernas 
föräldrar 
 

De flesta pedagoger anser att hemmiljö påverkar elevernas språk och identitetutveckling och de 

upplever att det finns många hjälpsamma föräldrar som bryr sig om sina barns kunskapsutveckling 

och de har alltid koll och vill veta hur det går för barnen. Det finns andra också som är mindre 

engagerade i sina barns lärande, men många föräldrar samarbetar med lärarna. 

De anser också att  det är viktigt att skapa språkstimulerande miljöer i både hemmet och skolan och 

att både föräldrar och pedagoger har ansvar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk. 

Exempelvis säger lärare 1: 

          Det syns på elevernas kunskaper, att de elever som får hjälp hemma har bättre kunskaper än elever 

som inte får hjälp hemma. Då är det bra om lärarna samarbetar med föräldrarna och ger råd då och då 

till dem, så att de hjälper sina barn att kommunicera mera på språket, därför att det är ju så, att de 

föräldrar som mest engagerar sig i sina barns lärande, kan göra en stor skillnad i elevens modersmåls- 

och identitetsutveckling. 

Alla lärare anger att talspråket bland eleverna är mycket varierande. Det beror på hur flitigt de 

använder språket hemma och en av lärarna säger: 

          Det finns elever som växt upp i en språkstimulerande miljö där båda föräldrarna kan och behärskar 

språket och de elever som kommer från en sådan familj kan behärska språket bättre jämfört med de 

som till exempel bara har en förälder som kommer från Etiopien och en förälder som kommer från 

Sverige eller något annat land (Lärare 3). 

De flesta lärarna använder digitala läromedel för att stimulera elvernas hörförståelse och talspråket 

samt för de som behöver extra hjälp   

Lärare 2 säger: 
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           Man måste jobba för dem som behöver extra hjälp och då har vi appar och även cd-skivor så att 

eleverna kan träna hemma. De kan höra/lyssna, detta är interaktiva multimedia-program. De kan öva 

med att samla poäng och varje gång följer jag deras utveckling så att jag kan se var de ligger i sin 

utveckling och hur de har jobbat. 

Samma pedagog resonerar också om hur han stimulerar talspråket via digitala läromedel och han 

säger: 

          De lyssnar och spelar upp sina ljud och jämför sina ljud och svarar på frågor och det här registreras. 

Det finns enkla ord och  även meningar och på så sätt så försöker jag göra så, att eleverna jobbar 

mycket på egen hand.  Sedan kollar jag hur mycket de gör och hur de ligger till, vilka deras 

svårigheter är etc (Lärare 2). 

Lärarna anser att elever som vuxit upp i språkstimulerande miljöer har stor möjlighet till att 

utveckla sitt språk. Föräldrarna kan stimulera sina barns språkutveckling genom att till exempel 

samtala, läsa böcker och leka språklekar med mera och då har eleverna möjlighet att ta till sig 

kunskap  i varje situation, detta som Säljö (2000) kallar appropriera. Enligt Säljö kan elevens språk 

utvecklas genom vardaglig interaktion vilket sker genom samtal. Barnen kan lära sig sitt modersmål 

mer via vardagliga samtal med sin familj. Det innebär att när barnen samtalar med sin familj får de 

möjlighet att appropriera kunskap i samtalen (Säljö, 2000). Pedagogerna stödjer extra de elever som 

inte har möjlighet att samtala med sitt modersmål i vardagliga situationer genom att använda fysiska 

artefakter såsom IKT. 

7. Diskussion 

Syftet med mitt arbete har varit att belysa och öka kunskapen om  hur modersmålslärare i amhariska 

språket ser på möjligheter och begränsningar kring modersmålsundervisning i den svenska skolan. 

För att uppnå studiens syfte undersökte jag hur modersmålslärarna uppfattar 

modersmålsundervisningenssituationen i den svenska skolan samt hur de gör för att stimulera 

elevernas språk- och identitetsutveckling. Jag har valt att dela in modersmålslärarnas berättelser i 

fyra teman. Dessa är modersmålslärarnas situation i relation till elevernas undervisning, lektionstid 

och elevernas motivation, stimulering av elevers språkutveckling och modersmålslärarnas situation 

i relation till elevernas föräldrar. 

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att modersmålundervisningen har olika svårigheter 

med att nå läroplanens mål på grund av organisatoriska problem. Det finns problem med tid och 
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gruppens sammansättning. Det innebär att undervisningstiden är olämplig och begränsad och att 

elevgruppen är heterogena elevgrupper både i ålder och även kunskapsmässigt, vilket gör 

undervisningen svårare. Problemet har nämnts också ovan under rubriken "Tidigare forskning” i 

Ganuza och Hedmans (2015) forskning. Trots att  det finns begränsningar i undervisningen, ger den 

möjligheter till elevers språk- och identitetsutveckling genom att använda varierade metoder och 

material i undervisningen. Möjligheten är att eleverna får lära sig sitt modersmål, veta vilka de är, 

vad deras bakgrund är och utveckla sin identitet. Det är ett steg mot att lära sig andra språk och få 

bättre skolresultat. 

 Jag kommer att diskutera resultaten kring hur modersmålslärarnas arbete påverkas av de 

organisatoriska problemen. Undervisningstiden planeras efter skoltid och som en lektion per vecka. 

Detta är ett av de organisatoriska problemen och det påverkar elevers lärande på ett negativt sätt. 

Det finns hinder för lärande utifrån lärsituationen. Dessa hinder kan vara elevens motivation och att 

de inte kan koncentrera sig, eftersom de blir trötta efter skoltiden och  eftersom lektiontiden är för 

kort. Då har lärarna inte möjlighet att motivera eleverna och detta bli ett hinder för lärandet. På 

grund av detta finns en risk att eleverna inte ska kunna uppnå kursplanens mål.  

Det  finns stora variationer mellan  elevernas ålder och kunskapsnivå, detta trots att de går i en och 

samma klass. Detta är ett annat organisatoriskt problem och även de heterogena elevgrupperna gör 

undervisningen svårare. Modersmålslärarna löser  problemet delvis genom att utforma lektionen 

efter elevens behov och genom att använda elevernas kunskapsskillnader som en resurs. När 

gruppantalet är stort, behövs flera modersmålslärare för att kunna uppfylla varje elevs behov. 

 

Trots att  det finns begränsningar i undervisningen ger den ändå möjligheter för elevers språk- och 

identitetsutveckling. Modersmålslärarna stimulerar elevernas språk- och identitetsutveckling  

genom att använda varierade metoder och material för att göra modersmålsundervisningen 

meningsfull och för att göra så att eleverna blir motiverade. Pedagogers och föräldrars samarbete 

vidgar också elevernas språk- och identitetsutveckling. Då får de möjlighet att jämföra sitt 

modersmål med svenska språket och även utvecklas i det svenska språket och bli delaktiga i svensk 

kultur. Genom att växla mellan två språk och kulturer, bearbetar eleverna sin identitetsprocess och 

utvecklar "den tredje identiteten" som Borgström och Goldstein-Kyaga ( 2009), nämnt ovan under 

rubriken tidigare forskning. 
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7.1. Betydelse för praktiken och professionen 

 
Mitt studieresultat visar att modersmålsundervisningen har olika svårigheter på grund av 

organisatoriska problem. Trots att  det finns några begränsningar i undervisningen, är den viktig och 

kan ge möjligheter till elevers språk- och identitetsutveckling. Det bekräftar tidigare forskning och 

betonar kraven på förbättring av organisatoriska problem och har på så sätt betydelse för yrket. 

Språk är det viktigaste redskapet för lärande och utveckling. Elever som går i 

modersmålundervisning har möjlighet att utveckla ett andra språk och att bygga upp en identitet 

som flerspråkig person. Det är viktigt för elevens livslånga lärande, läskunnighet och språkliga 

utveckling som Torpsten (2012) nämnt ovan under rubriken tidigare forskning. Det innbär att  

modersmålundervisning är viktig för flerspråkiga elever för att lyckas i skolan. Mina informanter 

vittnar också om att de har strävat efter att främja elevernas språk-och identitetsutveckling. 

 

För att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan, är det viktigt att de går i modersmålsundervisning 

som Wayne och Collier (1997) nämnt ovan under rubriken tidigare forskning, trots att det finns 

olika svårigheten i undervisningen eftersom språk, lärande och identitetsutveckling kopplas ihop, 

som uttrycks i läroplanen. I Lgr. 11 står det att: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Skolverket Lgr 11, 

2011:9). 

 

 
7.2.  Slutsatser 
 

Min studie visar att modersmålsundervisning  har haft samma svårigheter ända från 1990 tills 

nu och den tidigare forskningen som nämns ovan visar också att det funnits samma problem 

under lång tid. Jag anser att modersmålsundervisningen bör tas på allvar. Nu är modersmål ett 

marginaliserat ämne och har låg status och många svårigheter med att nå läroplanens mål som 

Ganuza och Hedmans (2015) nämnt ovan under rubriken tidigare forskning. På 

modersmålslärarnivå  kanske man inte kan göra så mycket för en bättre undervisning i 

framtiden, men jag anser att på organisatorisk nivå kan problemet lösas, därmed kan eleverna 

få  bättre möjligheter till att utveckla sitt modersmål och sin identitet och då även uppnå bättre 

skolresultat. Eftersom modersmål är viktigt för elevens lärande, är detta en fördel också i det 

svenska skolsystemet och i det svenska samhället i stort. Om modersmålslärarna och 
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klasslärarna har ett nära samarbete för att nå ett gemensamt mål i skolan, kan eleverna få 

bättre möjligheter till att uppnå bättre skolresultat. 

Modersmålsundervisning bör förbättras när det gäller till exempel tidsproblem och heterogena 

elevgrupper. Jag anser att undervisningen bör ges under skoltid innan eleverna blir för trötta, för att 

de ska kunna koncentrera sig under lektionen och Jag anser också att eleverna behöver mer 

lektionstid per vecka istället för en lektion per vecka. Detta för att eleverna ska få möjligheter till 

framgång i skolan som Wayne och Collier (1997) nämnt i tidigare forskning. När det gäller  

heterogena elevgrupper anser jag att om gruppantalet är stort behövs flera modersmålslärare för att 

kunna uppfylla varje elevs behov. 

 

 
7.3. Vidare forskning 
 

Min studie är begränsad till enbart modersmålslärares upplevelser. Det behövs utforskas mer om 

elevernas syn på modersmålsundervisning. 

Hur uppfattar eleverna sin modersmålsundervisning?  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Den 7 april 2015 

Hej! 

Jag heter Tigist Yemane och jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem, termin 6, på Stockholms Universitet.  Under våren ska jag skriva ett 

examensarbete  som handlar om "Modersmålsundervisning": undervisning i amhariska i den 

svenska skolan.  

Som grund för denna studie  behöver jag intervjua modersmålslärare i amhariska språk. 

Naturligtvis är det frivilligt att medverka i denna studie och när som helst kan du avbryta 

intervjuen. Jag är tacksam om jag får möjligheten att intervjua er, eftersom er erfarenhet inom 

läraryrkesrollen är värdefull. Intervjun beräknas ta ungefär en timme i vecka 16-17. Jag 

kommer att spela in intervjun, men denna kommer att förstöras när mitt arbete godkänts för 

att skydda er från obehöriga och materialet användas bara för studiens ändamål. Jag kommer 

inte att använda era namn i uppsatsen och om du vill kan jag skicka studie resultaten via e-

post. Om ni undrar något, hör av er! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Tigist Yemane 

 

Kontaktuppgigter 

E-post tigisty@gmail.com 

 

Min handledare, Maria Borgström 

maria.borgstrom@buv.su.se 

 

mailto:tigisty@gmail.com


 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vad är din åsikt om lektionstiderna? 

3. Har dina elever samma kunskapsnivå i klassen? 

4. Hur anpassar du undervisningen till varje elevs behov? 

5. Hur stimulerar du elevens kommunikationsförmåga? 

6. Vad tycker du om undervisningsmaterialen? Är de lämpliga? 

7. Använder du digitala läromedel i undervisningen? 

8. Hur ser din situation ut i relation till elevernas föräldrar? 

9. Hur ser din situation ut i relation till andra amhariska lärarna? 

10. Hur utvärderar du din undervisning? Utvärderar du tillsammans med dina elever? 

11. Vad är din roll i elevernas språk- och identitetsutveckling? 

12. Hur upplever du att undervisa i olika skolor? 

13. Planerar du undervisningen utifrån elevernas intresse,  erfarenhet och kunskap? 

14. Hur ser din situation ut i relation till styrdokument? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Chart of Amharic fidels[12][13] 

  ä 

[ə] 

u i a e ə 

[ɨ], ∅ 

o ʷä 

[ʷə] 

ʷi ʷa ʷe ʷə 

[ʷɨ] 

h ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ   

l ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ   ሏ    

h ሐ ሑ ሒ ሓ ሔ ሕ ሖ   ሗ    

m መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ   ሟ    

s ሠ ሡ ሢ ሣ ሤ ሥ ሦ   ሧ    

r ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ   ሯ    

s ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ   ሷ    

ʃ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ   ሿ    

q ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ ቈ ቊ ቋ ቌ ቍ  

b በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ   ቧ    

http://en.wikipedia.org/wiki/Amharic#cite_note-12
http://en.wikipedia.org/wiki/Amharic#cite_note-12


 

 

v ቨ ቩ ቪ ቫ ቬ ቭ ቮ   ቯ    

t ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ   ቷ    

tʃ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ   ቿ    

ħ ኀ ኁ ኂ ኃ ኄ ኅ ኆ ኈ ኊ ኋ ኌ ኍ  

n ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ   ኗ    

ɲ ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኝ ኞ   ኟ    

ʔ አ ኡ ኢ ኣ ኤ እ ኦ   ኧ    

k ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ኰ ኲ ኳ ኴ ኵ  

x ኸ ኹ ኺ ኻ ኼ ኽ ኾ   

w ወ ዉ ዊ ዋ ዌ ው ዎ   

ʔ ዐ ዑ ዒ ዓ ዔ ዕ ዖ   

z ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ   ዟ    

ʒ ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ   ዧ    



 

 

j የ ዩ ዪ ያ ዬ ይ ዮ   

d ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ   ዷ    

dʒ ጀ ጁ ጂ ጃ ጄ ጅ ጆ   ጇ    

g ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ጐ ጒ ጓ ጔ ጕ  

t' ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ   ጧ    

tʃ' ጨ ጩ ጪ ጫ ጬ ጭ ጮ   ጯ    

p' ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ   ጷ    

ts' ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ   ጿ    

ts' ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ   

f ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ   ፏ    

p ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ   ፗ    

  
ä 

[ə] 
u i a e 

ə 

[ɨ], ∅ 
o 

ʷä 

[ʷə] 
ʷi ʷa ʷe 

ʷə 

[ʷɨ] 
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