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Sammanfattning  

Studiens syfte är att belysa hur modersmålslärare och rektorer för modersmålsverksamheten ser på 

modersmålsundervisningen som ett sätt att stödja elever i behov av stöd och särskilt belysa hur både 

modersmålslärarna och rektorerna upplevde förutsättningarna för att kunna lyckas med arbetet, genom 

att se på möjligheterna till samarbete med skolans ordinarie personal.  

Studien har en kvalitativ forskningsansats och baseras på intervjuer med tre modersmålslärare och tre 

rektorer från 3 olika kommuner i Stockholm.  

Resultatet visar att modersmålslärarna upplever att de inte inkluderas tillräckligt av skolorna och dess 

personal. Även samarbetet fungerar inte som modersmålslärarna önskade och är faktorer som således 

påverkar modersmålslärarnas arbete vad gäller modersmålsundervisning och studiehandledning som 

syftar till att stödja framförallt elever i behov av särskilt stöd. Modersmålslärarnas uppfattning och 

upplevelse kring både den bristande inkluderingen och det bristfälliga samarbetet har i stor 

utsträckning bekräftats och förstärkts av rektorerna. 
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Förord 

Jag vill passa på och uttrycka ett stort TACK till både studiekollegor, arbetskollegor och min 

familj som Alla har stöttat mig under de senaste tre årens studier till specialpedagog. Detta 

examensarbete är ett resultat av många diskussioner, reflektioner och samtal som inte bara har 

gett mig nya infallsvinklar och perspektiv på omvärlden; utan har berikat även mig med nya 

insikter om mig själv och förhållningssätt att bemöta min omvärld på.  

Att utvecklas är en process liksom att arbeta med skolutveckling och det går aldrig att 

förutsäga vart man är på väg; men väl där nu vet jag att det har varit värt mödan. Ett Tack till 

Graham Brodie som tålmodigt har försett mig med värdefulla länkar och kunskaper om 

modersmålsverksamheten. Ytterligare ett tack till Eva Siljehag som under den första terminen 

vägrade att släppa taget om mig och till Åsa för din tilltro till min kapacitet och förmåga.  Jag 

vill även rikta ett Tack till Einar Fransson som trodde på mig och mina tankar; tack för det 

fina samtalet vi hade. Även Gunilla vill jag tacka för alla goda råd och för att hon alltid stod 

bakom mig.  

Sist men inte minst vill jag tacka samtliga mina tre barn som fanns vid min sida under hela 

tiden och som oavsett alla mina tvivel aldrig tappade tron om att deras mamma kan! Detta 

arbete är Er förtjänst; TACK för att Ni finns. 

Inledning 

Alltfler elever i Sverige har idag en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål än 

svenska. Invandringen till Sverige ställer landet inför stora utmaningar vad gäller att ta hand 

om elever som helt saknar det svenska språket; s.k. nyanlända elever. Rätten att både få äga 

sitt modersmål och få tillgång till modersmålsundervisning gäller även barn uppvuxna i 

Sverige och där modersmålet är ett annat än svenska i framförallt hemmet. Vikten av att få 

bibehålla/underhålla och utveckla det, samt vilken betydelse det har för den enskilde 

individen resp. eleven och dess lärande, kommer till uttryck i Kommentarmaterialet till 

kursplanen i modersmål i grundskolan (LGR 11). Där står det att  

En människas modersmål är grundläggande för hennes förståelse och tänkande. Forskning visar att 

det går bättre att lära sig ett nytt språk om man samtidigt har goda kunskaper i sitt modersmål… 
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Elever som är trygga och säkra på sitt modersmål kan använda det som en tillgång i andra 

lärandesituationer och detta gynnar självtilliten (s 7). 

Att modersmålsundervisningen hamnar i blickfånget förstås beror på att det är en viktig 

verksamhet för barnens utveckling och förmåga att klara skolarbetet om barnen har ett annat 

språk än svenska som sitt modersmål. Det finns därför anledning att undersöka vilka 

möjligheter och hinder modersmålslärare upplever för att deras kompetens ska tas tillvara i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa rektorers och modersmålslärares erfarenheter av att använda 

modersmålsundervisning till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. 

Frågeställningar 

 

 Vilket samarbete har modersmålslärare med skolans verksamma personal? 

 Vilka resurser och specialpedagogiska hjälpmedel får respektive modersmålslärare 

tillgång till? 

 Vilka faktorer uppfattar de intervjuade modersmålslärarna och rektorerna som hinder 

för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd?  
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Bakgrund 

Begrepp och definitioner  

Det finns en mängd begrepp som definierar och beskriver modersmålets innebörd och vilka 

regler som gäller för att kunna ”läsa ”och vara berättigad att ansöka om 

modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet. Det är ett betygsgrundande ämne 

utifrån kunskapskrav i LGR 11. Modersmål är med andra ord ett ämne inom läroplanen med 

egen kursplan och egna betygskriterier. Utbudet av modersmålsundervisning varierar från 

kommun till kommun. I vissa kommuner erbjuder man modersmålsstöd för de mindre barnen 

i förskolan. Vem eller vilka elever har då rätt till modersmålsundervisning? Vilka krav måste 

eleven uppfylla? Följande anges i skollagen (2010:800), 10 Kap., 7 § Grundskolan: 

Modersmålsundervisning 

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens 

dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Varje kommun är således skyldig att erbjuda modersmålsundervisning och ”huvudansvaret 

ligger ofta på kommunen” (Lannvik Duregård 2013, s. 23). I utdraget ur skolförordningen 

(2011:185) om språkundervisning för flerspråkiga elever i grundskola 5 kap., 10 § 

utbildningen står det vidare att  

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 

1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, 

och 

2. det finns en lämplig lärare.  

Det är således vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att modersmålsundervisningen ska 

erbjudas till en elev. 
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Modersmålets betydelse och syfte 

I de flesta kommuner kan man på hemsidan hitta länkar som upplyser om möjligheten att få 

undervisning i sitt modersmål. Här framgår även vilken betydelse som kommunen tillmäter 

modersmålsundervisningen. Den ”syftar till att eleverna utvecklar sitt språk så att de 

därigenom får en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation” 

(enligt informationen på en av kommunernas hemsida). Under 3.7 i LGR 11 lyder inledningen 

under ämnet modersmål enligt följande:  

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 (LGR 11, s.87).  

 

Studiehandledning på modersmål – ett stöd för eleven att nå målen 

En stödåtgärd när eleven saknar kunskaper i det svenska språket och därigenom riskerar att 

inte uppnå de grundläggande målen är att parallellt med modersmålsundervisningen också 

sätta in studiehandledning. Det är rektor som avgör behovet och beslutar om insatsen. Gran 

(2013) hänvisar till skolverkets statistik som säger att det enbart är 2,1 procent som får denna 

stödinsats.  

Vad innebär studiehandledning 

Under rubriken ”Tema modersmål” finns det numera utförliga förklaringar om vad 

studiehandledning är (Skolverket, 2014). Studiehandledning handlar om att få ämneshjälp 

med hjälp av begreppsförklaringar i elevens eget modersmål. Det är oftast modersmålsläraren 

som får i uppdrag att som studiehandledare hjälpa eleverna individuellt i framförallt NO, SO 

och matematik. Berättigade är främst de nyanlända barnen som helt saknar det svenska 

språket. Riktlinjerna kring insatserna ser olika ut från kommun till kommun. Syftet med 

studiehandledningen är att hjälpa eleverna att uppnå målen. Enligt Skolverkets definition har 

eleven rätt till studiehandledning om: 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat 

språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det 

finns särskilda skäl. 

(5 kap 4§ Skolförordningen (2011:185) samt 9 kap, 9§ Gymnasieförordningen (2010:2039)  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/?bet=2010:2039
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Att leva i Sverige med ett annat modersmål  

Under Svenska Institutets (SI) hemsida (hämtad 2013-05-15) finns det en hänvisning till 

rubriken ”Språksituationen i Sverige”. Inledningen där är enligt följande: 

Sverige betraktas numer som ett mångspråkigt samhälle. Vi har förutom svenskan många andra 

modersmål, och engelskans roll i det svenska samhället växer. Språk blir också ett allt viktigare 

inslag i människors liv. Allt fler skriver och läser stora textmängder i sitt yrke. 

 (Hämtad 2013-05-13 från https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-
sprak/spraksituationen-i-sverige) 

Där står också beskrivet att Sverige i juli 2009 fick en s.k. språklag, då behovet av en ”samlad 

språkpolitik” hade uppmärksammats redan under en längre tid. År 2005 kom således en 

proposition (Svenska Institutet, 2013) med fyra överordnade mål:  

1. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. 

2. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

3. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. 

4. Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och 

bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig 

främmande språk 

(Hämtad 2013-05-13 från https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-
sprak/spraksituationen-i-sverige) 

Det är på dessa mål språklagen (Svenska Institutet, 2013) bygger på, som i huvudsak går ut på 

att det är svenskan som är det gemensamma språket i Sverige. Men likväl står där också 

skrivet om allas rätt att utveckla och bruka det egna modersmålet. Temat modersmål finns 

således förankrad i flera led om vi tittar till bl.a. både skollagen och regeringsstadgar.  

Nyanlända elever 

Världen är i en ständig förändring och därmed också våra samhällen. Vi är alla medborgare av 

samma värld vilket alla gör oss till världsmedborgare med ett delat ansvar vad gäller att 

tillsammans skapa likvärdiga förutsättningar för alla individer. Stora grupper rör sig över 

gränser och kontinenter av olika skäl. Sverige, precis som de flesta andra länderna i Europa, 

får ta emot alltfler människor som oftast ofrivilligt har fått lämna eller fly sina hemländer. Det 

är flyktingfamiljer men även ensamkommande barn utan sina föräldrar.  I skolsammanhang 

har det på senaste tiden talats mycket om hur man ska ta emot dessa s.k. nyanlända elever 

med helt skiftande skolbakgrund. Det som är gemensamt för alla barnen är att de inte talar 

https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/spraksituationen-i-sverige
https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/spraksituationen-i-sverige
https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/spraksituationen-i-sverige
https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/spraksituationen-i-sverige
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svenska. Till skillnad från många andra länder råder det skolplikt i Sverige och den svenska 

modellen bygger på principen ”en skola för alla”. Att detta är en enorm utmaning för landets 

skolor säger sig självt. Det ställer krav på många plan att ta emot dessa elever i den svenska 

skolan. Det är också mot denna elevgrupp skolan främst ”riktar handledningsinsatser till. 

Dessa insatser förekommer i högre utsträckning på skolor med en hög andel (nyanlända) 

elever med annat modersmål” (Skolverket 2008, s.21). 

Hur och när anordnas modersmålsundervisningen.  

Modersmålsundervisning kan bedrivas som en fristående modersmålsenhet inom kommunen 

eller organiseras utifrån en befintlig skola i hemkommunen med en skolledare som har det 

övergripande ansvaret för båda enheter. Hur detta genomförs varierar. Den kan vara 

anslagsfinansierad eller med ett s.k. ”köp och säljsystem”. Det sistnämnda innebär kortfattad 

att skolorna köper modersmålsundervisningen av en modersmålsenhet i form av 

”beställningar”. Det medföljer ett s.k. schablonbelopp för varje elev per år. I till exempel en 

kommun utgår man från ett ”penningbelopp” för eleverna i åk 1-5 inklusive förskoleklass på 

8860 Kr per elev och år (beloppets storlek år 2013). För åk 6-9 ligger beloppet på 4470 Kr per 

elev och år. Systemet för hur ersättningen ska skötas är inte statligt beslutat. Rutinerna skiljer 

sig därför från kommun till kommun. Det är vanligt att föräldrar till barn som ska börja i 

förskoleklass får hem ett brev med information om att det finns möjlighet att ansöka om gratis 

modersmålsundervisning. Oftast är det första steget att bli inskriven som modersmålselev. Väl 

inskriven i systemet brukar eleven vara kvar så länge den själv önskar. Det vanligaste är att 

eleven slutar av naturliga skäl efter åk 9. Vissa kommuner kräver en förnyad ansökan inför 

varje nytt läsår; som är ett sätt att reglera undervisningen; dvs. har man missat datumet för 

sista inlämningsdagen får man vänta i ett år. Normalt görs anmälningarna på hemskolan där 

barnet har sin ordinarie skolgång. Därefter registreras och rapporteras dessa in till kommunens 

språkskola, språkcentrum eller resurscentrum; vilka allesammans är benämningar för en 

central modersmålsenhet och det är en enorm administrativ utmaning i nästan alla kommuner. 

För att starta ett språk måste det finnas 5 barn och lämplig lärare i det önskade modersmålet.  

Modersmålslärarens tjänstgöringsgrad styrs generellt av hur behovsunderlaget ser ut; dvs. 

baserat på antal sökande barn. Hon eller han får i sin tur barnets kontaktuppgifter och tar 

kontakt med både föräldrarna och barnets hemskola, för att komma överens om en passande 

tid utanför ordinarie skoltid för barn från åk 1 och uppåt. Undervisningslängden varierar 

mellan 30-60 minuter per elev/grupp i veckan. Vissa kommuner erbjuder exempelvis enbart 

20 minuter för högstadieelever. Vanligast är att modersmålsläraren kommer till elevens 
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hemskola för att hålla i undervisningen. Gruppstorleken och sammansättningen avgörs 

beroende på antal sökanden i ett och samma språk. Det kan finnas blandade grupper med upp 

till 6-7 elever i olika åldrar och med varierande kunskaper i modersmålet; s. k heterogena 

grupper i framförallt de dominerade modersmålen som arabiska. Det finns också kommuner 

där även mindre barn i förskolan erbjuds s.k. modersmålsstöd. Det är inte samma sak som att 

undervisas i språket, utan modersmålsläraren är istället med i barngruppen och delaktig i 

barnets aktiviteter och har en mer språkstödjande funktion. 

Modersmålslärarens lämplighet 

I en artikel i Lärarnas tidning (Nr 15/2013) beskriver Ohlin (2013a) hur KD-politikern Annica 

Eclund resonerar kring modersmålslärarna som enligt henne är ” nästan uteslutande vuxna 

invandrare med en viss utbildningsnivå från sitt hemland” (s. 6). Ofta har verksamma 

modersmålslärare med sig en utbildning från hemlandet som de fått validerade i Sverige. 

Många väljer att vidareutbilda sig samtidigt som de arbetar som ML, för att därigenom både 

kunna bli legitimerade och trygga en fast anställning. Detta kan dock ta flera år, då många 

modersmålslärare själva ibland inte behärskar det svenska språket fullt ut, och därför först 

måste skaffa sig behörigheten i svenska, innan fortsatta högskolestudier. Många 

modersmålslärare har anställningar i flera kommuner samtidigt. Det gäller framförallt i de 

mindre utbredda språken, vilket innebär att kommunerna sinsemellan kan dela på ”samma 

personal”. 

Av skollagens förarbete framgår det att ”En legitimerad modersmålslärare har alltid företräde 

till en tjänst framför en modersmålslärare som saknar lärarutbildning och legitimation” 

(Ohlin, 2013b, s. 6). I samma artikel nämns det vidare att det år 2005/06 fanns 52,5 procent 

behöriga lärare med pedagogisk högskoleexamen. 2012/2013 fanns 42 procent behöriga lärare 

med pedagogisk högskoleexamen, vilket innebär en procentuell minskning av behöriga lärare 

med 10,4 procentenheter under drygt 6 år. 

Vem kan få modersmålsundervisning – om grundläggande kunskaper. 

Ett evigt återkommande dilemma är tolkningen av vad som anses vara ”grundläggande 

kunskaper” och vem har företräde att både bedöma och avgöra det?  I en kommun har man på 

hemsidan lagt ut tolkningen av grundläggande kunskaper: 

1. Ingen nybörjarundervisning ska ges 
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2. Eleven ska kunna förstå och tala sitt modersmål 

3. Undervisningen ska ske på modersmålet 

  

(Lidingö kommun, 2013.  Hämtad 2013-05-13 från 

http://www.lidingo.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/modersmalsundervisning.4.5e675e6

5141a3cfb4c51329.html) 

Hur man tolkar barnets grundläggande modersmålskunskaper varierar och ser fortfarande 

olika ut både från kommun till kommun inklusive lärarens egen bakgrund, erfarenhet och 

yrkeskompetens. Det finns med andra ord ingen lagstiftad och enhetlig ´mall` att utgå ifrån, 

varför s.k. önskvärt kartläggningsmaterial för att testa dessa kunskaper kan vara utformade på 

olika sätt; både vad gäller innehåll och nivå. Komplexiteten vad gäller att bedöma eller 

diagnosticera en elev framträder ännu mer om man utgår ifrån att det i många länder i Asien, 

Afrika och Mellanöstern råder en annan inlärningstradition vad gäller att skriva, läsa, tolka, 

reflektera, analysera etc. Analfabetism är hög i många av dessa länder varför skillnaderna 

gällande förkunskaperna kan vara avsevärda. Likaså är det av betydelse om barnen är infödda 

respektive uppvuxna i Sverige, samt om exempelvis barnen har skilda förälder utan 

kontinuitet vad gäller en stadig exponering av modersmålet. Många familjer har tappat 

anknytningen till sitt hemland; vare sig föräldrarna eller barnen talar modersmålet flytande; 

men på grund av avlägsna släktningar och ett formellt medborgarskap vill man behålla en 

anknytning genom modersmålsundervisning som är gratis i alla kommuner.  Oftast har då 

svenskan blivit barnens första språk och modersmålet ett ”parallellspråk” till svenskan; alltså i 

bästa fall 2 förstaspråk. Vanligast i den situationen är dock att modersmålet hamnat i 

skymundan och blivit sekundärt.   Varianterna är många; däremot finns det bara en kursplan 

med samma kunskapskrav, mål och betygskriterier för alla dessa barn med ibland helt skilda 

förutsättningar och komna ur helt skilda världar.     

Vilka språk finns det och vilka är de största språkgrupperna? 

Utbudet av modersmålsundervisning varierar dels beroende på om det finns ett elevunderlag 

med ”grundläggande kunskaper” för att kunna starta en språkgrupp (oftast är kravet att det ska 

finnas minst fem elever) och återigen om det går att få tag på ´lämplig` lärare med adekvat 

utbildning och erfarenhet. Enligt Ohlin (2013c) finns det ca 100 olika modersmål i 

grundskolan varav de största är arabiska, engelska, bosniska/kroatiska/serbiska, spanska och 

somaliska. 

 

http://www.lidingo.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/modersmalsundervisning.4.5e675e65141a3cfb4c51329.html
http://www.lidingo.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/modersmalsundervisning.4.5e675e65141a3cfb4c51329.html
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Tabell 1. De största modersmålen i grundskolan 2012/2013 

 

SPRÅK    ANTAL ELEVER 

Arabiska 33 605 

Engelska 11 608 

Bosniska/Kroatiska/Serbiska (BKS) 11 326 

Spanska 10 696 

Somaliska 10 164 

”De fem största modersmålen i grundskolan läsåret 2012-2013. Siffran anger antalet elever. Totalt finns det 

ca 100 modersmål i grundskolan” (Lärarnas tidning, 2013 (15), s.7).  Källa: Skolverket. 

 

 

Figur 1. Exempel på antal elever som läste modersmål i en storstadskommun 

 

En jämförelse mellan ovanstående tabell 1 och figur 1 visar på en stor överensstämmelse vad 

gäller mätningen för grundskolan i hela landet och en av kommunerna i föreliggande studie, 

vad gäller de största språkgrupperna. Om man ser till totalen vad gäller antal elever 

berättigade till modersmålsundervisning under läsåret 2005/06, låg det talet på 147 415 

elever. Sju år senare; alltså läsår 2012/13; har antalet elever gått upp med 36 805 elever till 

184 220 (Ohlin, 2013 (15), s. 6), vilket är en ökning med ca 25 procent och bekräftar bilden 

av en stadig stigande efterfråga. 
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Figur 2. Antal elever med olika modersmål i en storstadskommun med ´övriga språk`, där de 

små språkgrupperna ingår. 

 

Figur 1 synliggör att 14 % faller under övriga språk. Procentuellt sett en liten andel; men i sig 

kan antalet mindre språkgrupper uppgå till mer än 20; dvs. språkgrupper med ett mindre antal 

barn och generellt få sökande. Exempel på dessa kan vara: tamilska, kantonesiska, urdu, 

uzbekiska, albanska, punjabi, estniska, lettiska, bulgariska, etc. (Figur 2). Skollagen 

föreskriver att kommunerna är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning vid mer än fem 
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sökande, men bortser ifrån den ekonomiska orimligheten vad gäller administreringskostna-

derna för både personal och diverse andra praktiska bestyr.     

Historik 

Sverige är unikt vad gäller konceptet kring modersmålsundervisningen. Andra länder i Europa 

har övergivit upplägget och försöker slussa ut flerspråkiga elever i det gemensamma 

klassrummet och direkt in i landets språk. I Sverige tas nyanlända elever oftast emot i s.k. 

förberedelseklass för att där successivt ”skolas” in i skolsystemet, samhället och det svenska 

språket. Den som ansvarar för verksamheten samordnar undervisningen för dessa elever 

tillsammans med skolans personal, modersmålslärare/studiehandledare under ca 1 år för att 

sedan slussa ut eleverna successivt i den gemensamma undervisningen. 

Modersmålsundervisningen är ett fenomen som firar 50 år. Här följer en tillbakablick med de 

viktigaste årtalen tagna och sammanställda utifrån tidslinjen i tidningen Alfa (2013/06).  

 

1962: Möjligheten att välja finska som tillvalsämne i åk 7 o. 8 för elever i kommuner med befolkning 

med finskt ursprung. 

1968: Kommunerna kan frivilligt erbjuda undervisning i modersmål för elever med annat 

modersmål än svenska. 

1977: Hemspråksreformen. Kommunerna blir skyldiga att anordna hemspråksundervisning 

samt studiehandledning på modersmålet. Hemspråk blir ett frivilligt val för eleverna och 

föräldrarna. Möjligt att ordna så kallade hemspråksklasser. En särskild hemspråkslärarutbildning 

inrättas. 

1985: Rätten till modersmålsundervisning begränsas. Endast elever som har modersmål som 

dagligt umgängesspråk med minst en av vårdnadshavarna har rätt till 

modersmålsundervisning. 

1986: Hemspråksklasserna som tidigare varit försöksverksamhet, permanentas.  

1988: Hemspråkslärarutbildning läggs ned. Tanken är att modersmålslärare ska utbildas inom en 

särskild gren av grundskollärarlinjen., den så kallade hemspråksvarianten. Endast ett fåtal lärare går 

dock denna utbildning.  

1991: För att eleverna ska slippa gå ifrån lektioner i andra ämnen, så erbjuds nu olika alternativ för 

att delta i modersmålsundervisning. Vanligast är att den förläggs utanför schemat., på 

eftermiddagar och lördagar. En stor del av den tvåspråkiga undervisningen börjar på fristående 

skolor. 

1997: Ämnet byter namn från hemspråk till modersmål, för att stärka det och betona att 

språket inte bara talas i hemmet.  

2011: Modersmålslärare ska utbildas inom ämneslärarexamen, där modersmål kan läsas som ett av 

flera ämnen. Man kan också välja att bli ettämneslärare. Få sökande.  

2012: Modersmålslärarna undantas från kravet på lärarlegitimation.  

2013: Riksdagen vill att även modersmålslärare ska få legitimation. Regeringen ska därför utreda hur 

det ska gå till.  

Lannvik Duregård, M. (2013, s. 24) 
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Av ovanstående historik framgår att redan så tidigt som år 1968 infördes 

modersmålsundervisning som ett frivilligt inslag i skolan, som sedan i och med 

hemspråksreformen 1977 övergick till att bli en skyldighet. Det är också i samband med 

denna reform som begreppet och fenomenet studiehandledning introduceras, samtidigt som 

lagstiftningen föreskrev att kommunen åläggs skyldigheten att anordna både 

hemspråksundervisning samt studiehandledning. Det som alltså många tror är en ny och 

trendig form av ämnesstöd förknippad med `nyanlända` elever; inrättades för drygt 37 år 

sedan. Även kravet, vad gäller att endast elever som använder modersmålet som ´dagligt 

umgängesspråk` tillåts läsa hemspråk, är en regel som infördes för snart 30 år sedan; för att 

skapa en mer likvärdig undervisning. Den hederliga hemspråkslärarutbildningen lades ned 

p.g.a. få sökande och en liknande utbildning har sedan dess inte funnits. Många 

modersmålslärare omfattas idag av den stora snart avgående pensionskullen. Enligt Ohlin 

2013 (15) väntas att mer ”än en tredjedel, 37 % av Lärarförbundets 2 212 modersmålslärare 

går i pension inom tio år” (s. 6). 1991 började man lägga om modersmålsundervisningen till 

eftermiddagarna, dvs. det blev till ett ämne utanför skolans ordinarie schema och skoltid; en 

tradition än idag. 

Inkludering ur ett dilemmaperspektiv 

Inledningen tar upp tanken om ”rätten att få äga sitt språk/modersmål” och i Sverige var man 

tidigt ute med att måna om ett demokratiskt förhållningssätt och bemötande genom att bereda 

plats och möjligheten för elever med ett annat modersmål än svenska, att få stärka sina 

kunskaper i modersmålet. Den retoriska formuleringen som följer här var ett sätt att förstärka 

det budskapet:  

”En skola för alla är ett begrepp som myntades i och med införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80. 

Begreppet är en politisk vision som innebär att den obligatoriska skolan i Sverige skall vara en skola 

dit alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella 

förutsättningar”. (Wikipedia)  

Det som blev förlängningen av andemeningen vad gäller att få alla barn att känna delaktighet 

var begreppet inkludering, dvs. ”idén om att barn inte ska marginaliseras i skolverksamheter 

vare sig utanför eller i klassrummet” (Nilholm, 2007, s. 86). Inkluderingstanken är en 

grundbult som bör genomsyra tänkandet vad gäller hela det koncept som 

modersmålsundervisningen bygger på. Att undervisningen rent praktiskt ligger ”utanför” och 

ej ”innanför” den ordinarie skolundervisningen gör den till något ´säreget` och inget än idag 

´givet`. Inkludering bör rimligtvis sträva åt jämlikhet men skapar motsatsen genom den rent 

praktiska uppläggningen av modersmålsundervisningen resp. studiehandledningen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1980
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lgr_80
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Intentionen är att skapa ett ´oss` men i själva verket skapas motsättningar mellan vi och de. 

Jämlikhetens motsats är olikheten och ”att definiera hur elevers olikhet ska förstås är ju 

förstås i mångt och mycket en maktfråga”(Nilholm, 2007, s. 94) Dilemmaperspektivet söker 

inte att utgå från vad som anses vara ”rätt”; utan vill kritiskt undersöka hur ”befintliga 

modeller fungerar”(Nilholm, 2003/2007, s. 81); vilket delvis är vad denna studie syftar till. 

En verksamhet utan utveckling? 

Det är vidare förbryllande att en tidslinje som har sin början 30 år bakåt i tiden inte har fört 

med sig någon nämnvärd utveckling. Bara detta faktum symboliserar ett grundproblem i sig. 

Benämningen dilemmaperspektivet utgår från ett antagande som går ut på att ”moderna 

utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman” (Nilholm, 2007, s. 61) där 

dilemman tolkas som ”motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela 

tiden pockar på ställningstaganden”(Nilholm, s. 61). Att problem har släpats med under vägen 

utan signifikanta förändringar behöver inte innebära att de inte har uppmärksammats. Det 

kanske bara har saknats lösningar - vilket är kännetecknande för just dilemman, varför 

forskaren uppmanas till försiktighet vad gäller att ”tillhandahålla enkla lösningar på komplexa 

problem” (Nilholm, s. 80).  

Nilholm resonerar således om vikten av att tänka över kring olika aktörer som är verksamma 

på olika nivåer kring arbetet med elevers olikheter. Det är i den processen som just ´olikheten-

` tar form och frågan som utkristalliseras är det som kommer att handla om demokrati och 

dess innebörd, dvs. vems perspektiv som får råda och vems röst har tolkningsföreträde? Idén 

om en s.k. deliberativ demokrati har enligt Nilholm fått genomslag under senare år och det 

som är dess centrala element är samtal och kommunikation.  

”… mänskliga angelägenheter ska diskuteras och förhandlas i samtal där argument bryts mot 

varandra, där alla involverade parter på ett jämbördigt vis och där det finns en riktning mot det 

gemensamma bästa (Nilholm, 2007, s. 84).” 

Tidigare forskning  

Litteraturen valdes utifrån det jag funnit relevant för mitt undersökningsområde och har 

bearbetats utifrån de kärnbegrepp som genomsyrar både syftet, frågeställningarna och 

intervjufrågorna. Fokus har legat på vad forskningen bl.a. säger om modersmålslärarna, 
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rektorerna, studiehandledning, samarbete, organisationen, attityder, bemötande, hinder och ev. 

utvecklingsbehov.    

I en forskningsöversikt om nyanlända elever (Bunar, 2010) har en del myndigheter uttalat sig 

kritisk kring situationen för nyanlända elever och ”det bristfälliga användandet av elevernas 

modersmål i skolans dagliga arbete”( s. 69). Vidare påtalas det att både forskning och den 

politiska mittfåran är idag eniga om att satsningar bör ske i en parallell process; dvs. samtidigt 

med ämnesundervisningen, då ”modersmål, ämneskunskaper och svenska är varandras 

komplement och inte uteslutande enheter”(s.71). En stringent sammanfattning gällande frågan 

vad modersmålsundervisning idag skall handla om, är enligt Bunar inte huruvida: 

”eleverna skall erbjudas undervisning eller inte, utan snarare hur det hela skall organiseras, hur 

lärarnas kompetens ska höjas, hur de närmare skall integreras i skolans vardag – vilket är vanskligt då 

vissa lärare för en ambulerande tillvaro mellan upp till 10 skolor för att få ihop sina timmar – samt 

hur föräldrarnas attityder till modersmålsundervisningen skall vändas”(s.71).  

Modersmål – kan vara fler språk 

Ladberg (2003) menar att det för dem som lever med ett språk oftast är en självklarhet att utgå 

från just ett språk; medan det blir mindre självklart när det handlar om flera språk (s.7). Hon 

erkänner att hon länge inte hade en aning om hur ett flerspråkigt liv kan kännas och heller 

aldrig reflekterat kring vad språket och språken – ”på djupet betyder för en människas 

personlighet och identitet”(s. 7). Hon skildrar också hur den enspråkiga världsbilden sitter 

djupt förankrad i henne och bilden om att det naturliga och normala i alla sammanhang är 

användningen av ett språk, som också enligt henne är ”den vanliga föreställningen hos 

majoritetssvenskar”(s. 9). Enligt henne är det viktigt att förstå att det för ett barn med mer än 

ett språk inte handlar om begåvning utan om behovet att kunna ha tillgång till sina språk och 

att det är fullt möjligt med tanke på hjärnans kapacitet att hantera språk som är oerhört stort. 

Hon redogör vidare för människans anpassning till enspråkighet som norm, när det faktiskt är 

så lätt som att barnen i flerspråkiga miljöer börjar tala flera språk eftersom alla andra talar 

flera språk. Hon har lagt märke till att det råder en gängse uppfattning om att den flerspråkige 

kan få problem, istället för att ”se det dynamiska i en människas språkliga användning och 

utveckling”(s.12). Enligt henne ”tror man” alldeles för mycket om kommunikation; som 

hjärnan hanterar helt omedvetet genom att ”leta i sin språkliga skattkammare och tar ut vad 

den finner lämpligt just då”(s. 13).  Hon appellerar till de vuxna genom att lyfta betydelsen av 

förväntningar på barn som en av faktorerna för framgång ”låga förväntningar begränsar barns 

förväntningar”(s.13) och anser vidare att ”man kan alltid se problem där inga finns och förbise 

de som faktiskt finns”(s. 12).  
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Även i Skolverkets Få syn på språket (2012) omtalas vikten för eleven att få använda alla sina 

språk: 

Eftersom majoritetsspråket i Sverige är svenska gäller målen och riktlinjerna i första hand elevernas 

utveckling av det svenska språket. Men modern forskning visar att det är viktigt att barnen och 

eleverna får använda alla de språk de har tillgång till som en resurs i sitt lärande och sin utveckling. I 

undervisningen kan alltså barnen eller eleverna uppmuntras att använda även andra språk än svenska 

och på så sätt utveckla sin flerspråkighet. Elever som har samma modersmål kan till exempel få 

samtala om något ämnesinnehåll på sitt modersmål och på så sätt fördjupa sina kunskaper i ämnet (s. 

10).  

Vestlin (2013) valde att inleda med orden om att ”Språket är nyckeln till skolframgång”. Hon 

hänvisar till Jim Cummins för att redogöra om språkbrukets uppdelning i två delar, när det 

gäller andraspråkkompetens. Det som vi känner till om begreppet ”vardagsspråk”, innebär 

grundläggande kommunikativa färdigheter och tar ca två år. Den andra delen där språket 

används som ett tankeverktyg, betecknas som kunskapsrelaterat språk eller s.k. ”skolspråk” 

och som tar mellan fem och åtta år att lära sig; alltså väsentligt längre än vardagsspråket.  I 

modersmålskontext betyder detta att det tar ”ett till två år innan barn med annat modersmål får 

ett vardagsspråk på svenska och minst fem till åtta år innan det får ett skolspråk; ett språk som 

är ämnesrelaterat och ämnesspecifikt”(s. 78). Vestlin betonar vidare att när det gäller 

andraspråkselever, så har forskningen visat att dessa behöver ”minst ett år i en 

förberedelseklass med de mest välutbildade lärarna”(s.79).  

Modersmålslärarens arbetsvillkor – organisation och attityder. 

I Hessel och Ekbergs antologi (2008) finns 9 artiklar skrivna av modersmålslärare i olika 

språk. I kapitel 2 diskuterar Madlom, Alhamidi, Amawi och Esmail arbetet med elever i 

förberedelseklass. En ut av deras slutsatser är att ”det inte finns någon modersmålslärare eller 

klasslärare som vet exakt hur deras uppdrag ser ut… eftersom något underlag för uppdraget 

saknas”(s. 22). En annan faktor som Madlom et al. tar upp är vikten av att ”ordna ett gott 

samarbete ”(s. 23) mellan klassläraren och modersmålsläraren för att få möjlighet för 

gemensam planering.  Lärarna beskriver även sina egna erfarenheter av hur de upplevt att 

komma till ett nytt land och hur de ”känner till de obehagliga spår som är ristade inom oss av 

det ovälkomna bemötandet vi har fått och missförstånd vi har upplevt p g av de kulturella 

olikheterna”(s. 27). Vikten av att fungera som vägledare för de nyanlända eleverna är enligt 

lärarna en viktig del i den ”långa integrationsprocessen”(s. 27). I ett annat kapitel 

”Modersmålslärarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö på de kommunala skolorna i Malmö 

Kommun” (s.81), har De Souza och Arce genomfört en enkätundersökning i syfte att 

undersöka modersmålslärarnas arbetsmiljösituation, dvs. om både den fysiska och 
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psykosociala arbetsmiljön. Man delade in de sammanlagt 176 verksamma modersmålslärare i 

två grupper; varav den ena med 55 lärare i arabiska uteslöts, då nästan 65 procent av dessa 

lärare arbetade stationärt på en och samma skola i motsatsen till den andra gruppen med störst 

antal ambulerande modersmålslärare. Frågorna handlade om både antal elever; antal 

undervisande skolor, lämplig lokal och om huruvida modersmålslärarna fick information om 

skolans aktiviteter i god tid innan den planerade undervisningen. 14.5 procent av 

modersmålslärarna arbetade på mer än 10 skolor; vilket medför att modersmålslärarna blir 

begränsade vad gäller att kunna påverka sin egen arbetssituation (s. 87). På frågan vad gäller 

tillgång till lämplig lokal svarade 84 procent med att man hade en lämplig lokal att förfoga 

över och att det oftast rörde de modersmålslärare med långvarig anställning och redan 

etablerade kontakter med lokalansvariga. Vad gäller förhandsinformation om planerade 

aktiviteter på skolorna svarade 78 procent att de ibland inte fick det. Orsakerna kunde bero på 

dålig kontakt med skolorna, modersmålslärarens ankomst efter skoltid där personalen redan 

gått för dagen, samt på en rådande negativ attityd mot modersmålslärarna, som förklaring till 

varför man inte informerade modersmålslärarna.  

Tuomela (2002) har delat in sin forskningsöversikt över modersmålsundervisningen i tre 

kapitel; varav det första är en beskrivning av uppdraget för att sedan i kapitel två övergå till 

forskningsöversikten bestående av ett antal forskningsteman baserat på frågeställningar. I sista 

kapitlet diskuterar hon slutsatserna och eventuella åtgärder vid en reformering av 

modersmålsundervisningen. Intresset här har riktats mot vad forskningsöversikten säger om 

modersmålsundervisningens organisation, läromedel, arbetsvillkor samt attityder till 

modersmålsundervisningen och modersmålslärarna. Det är ett axplock av allehanda aspekter 

och det som bl.a. sägs om organisationen är att undervisningstiden sedan början av 1990-.talet 

till största del har lagts efter den timplanbundna tiden och att detta kan innebära långa 

väntetider för eleverna efter den ordinarie skolundervisningen. Enligt lärarna har detta betytt 

att ”endast de mest motiverade och bokstavligt talat starkare eleverna orkar fortsätta i 

modersmålsundervisningen under de rådande villkoren”(s. 15). Tuomela hänvisar till en 

studie som handlar om undervisningsgruppernas sammansättning med elever i olika åldrar, 

kunskapsnivåer och antal. Modersmålslärare upplevde detta som visserligen stimulerande 

men samtidigt slitsamt. De blandade elevgrupperna försvårade undervisningen och känslan av 

homogenitet. Den varierande undervisningstiden mellan 20-80 minuter fann 

modersmålslärarna otillräckligt ”för att kunna nå kursplanens mål” (s.16).  En annan studie 

hon refererar till påtalar tillgången till ”olämpliga lokaler, ofta i kapprum, korridorer och 
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grupprum med dålig belysning och begränsat dagsljus”(s.16). Bristen av läroböcker är 

ytterligare ett problematiskt kriterium som för modersmålsläraren i allmänhet innebär att den 

”måste producera eget material” (s.20). Läromedel är oftast beställningsvara från 

ursprungslandet och inte anpassade till invandraelevens språkliga färdighet och nivå; vilket 

föranleder modersmålsläraren att använda läromedel avsedda för yngre elever som gör att 

eleven istället kan tappa intresset. Med tanke på den begränsade undervisningstiden blir 

arbetssättet därefter; dvs. starkt strukturerat för att få maximal utdelning.  

I sin avhandling tar Tuomela (2001) upp pedagogiska aspekter kring elevernas 

språkutveckling i modersmålet. Hon ifrågasätter den språkliga utvecklingen för tvåspråkiga 

modersmålselever som enligt henne aldrig kan uppnå samma färdighetsnivå som enspråkiga 

elever med tanke på den ringa exponeringen av modersmålet och begränsade 

undervisningstiden. Organisationen enligt henne omfattas av flera implementeringsproblem 

där hon syftar på modersmålseleverna som inte alltid ingår i homogena undervisningsgrupper 

med jämnåriga med något så när likvärdiga språkfärdigheter. Dessutom får eleverna utöver 

det sällan tillfälle att använda sitt modersmål vare sig utanför skolan eller ens i hemmet där 

man ofta använder svenska. Enligt henne är språkutvecklingen i hög utsträckning beroende av 

att elever själva får producera språket och kan få återkoppling på det; men oftast styrs 

interaktionsmönstren av läraren och i för liten utsträckning av eleven. ”För att eleverna ska 

tillägna sig en avancerad färdighet i språket krävs i regel en allsidig exponering och 

produktion av språket i mångsidiga sammanhang” (s. 224)  

Alwan (2010) har undersökt studiehandledarens roll i skolan samt elevers och lärares 

inställning till det genom att intervjua både ämneslärare, modersmålslärare, studiehandledare 

och elever. Inledningsvis konstaterar hon att det idag bara är en del av alla elever i behov av 

studiehandledning på modersmålet som får det; fastän skollagen säger att de har rätt till det. 

Hon lyfter flera faktorer som visar på att stödinsatsen är bristfällig ur flera perspektiv. En 

aspekt är att studiehandledaren inte har möjlighet att förbereda sig inför handledningen på 

grund av att den inte får tillgång till materialet i förväg (s. 16). Enkätundersökningen med ett 

antal elever visar på att majoriteten tycker att 60 minuter per vecka är för lite handledningstid. 

Tid att samarbeta med klasslärarna är ett annat problem som beskrivs, där modersmålsläraren 

ibland kan ha upp till 100 elever fördelade på 20 olika skolor (s. 22). Samarbetet försvåras 

också när studiehandledarna i olika språk kan komma vid helt olika tider och lärarna upplever 

detta som ett merarbete utöver en redan stor arbetsbörda (s. 24). En utvärdering visar också på 
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att studiehandledningen för nyanlända elever sätts in alldeles för sent och att problemen sedan 

följer med eleven från år till år (s. 27). 

I Skolverkets rapport (2008) har man genomfört en kombinerad enkätstudie, kvalitativ 

intervjustudie och uppföljande statistisk studie riktad till skolledare och elever med fokus på 

grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål.  Modersmålsundervisningen 

beskrivs där som en marginaliserad verksamhet, där rektorerna hade en ”ganska oengagerad 

inställning till modersmålsundervisningen”(s. 42), som sällan hade information om vilka 

elever på skolan som läste modersmål. Vidare beskriver studien att det på skolorna saknades 

rutiner för hur man skulle kunna involvera modersmålslärarna i skolans vardag. Det var sällan 

man bjöd in modersmålslärarna till olika sammanhang. Samarbete som förekom beskrivs som 

spontana företeelser och inte av planerad karaktär. På grund av att modersmålslärarna inte var 

på skolan samtidigt som ordinarie lärare, saknades det organisatoriska förutsättningar för ett 

samarbete, fastän modersmålslärarna önskade ett sådant med övriga lärare.  

García och Vázquez (2012) har i sin studie undersökt huruvida samarbete mellan lärare; i.e. 

språkassistenter och ämneslärare och användning av två språk i klassrummet i förlängningen 

kan leda till att undervisningen förbättras genom bland annat utvecklingen av 

språkmedvetenheten. Metoden ”CLIL” (Content and Language Integrated Learning – språk- 

och innehållsintegrerad inlärning) innebär i stora drag överföring av akademiskt innehåll med 

hjälp av ett främmande språk. Artikeln beskriver hur två språk kan samexistera i en CLIL- 

klass och vilka strategier som språkassistenterna och ämneslärare använder i sitt dagliga 

arbete, vilket man valt att också kalla för en additiv dynamisk tvåspråkighet. Huvudsyftet med 

studien var att analysera de principer eller strategier som ämneslärare och språkassistenter 

följer när båda språken; dvs. när både elevens modersmål och det främmande språket används 

i CLIL- klassrummet. Den huvudsakliga forskningsmetoden som användes i denna kvalitativa 

forskning var semistrukturerade intervjuer med varierande längd som transkriberades i sin 

helhet för att återspegla samspelet mellan forskare och lärarna. Ett av resultaten i studien är att 

samarbetet anses som nyckeln till framgång, en källa till motivation för alla lärare och till 

nytta för skolan. Ett annat resultat är att elever anses arbeta hårdare och bättre med det 

främmande språket som också visar upp en högre språkmedvetenhet. En annan slutsats man 

kommer fram till är att aktiviteter blir mer kommunikativa och användningen av det 

främmande språket mer spontan. 

Gibbons (2009) belyser hur individens utveckling i stor utsträckning är beroende av samspelet 

med andra; dvs. att lärandet sker genom just samarbete; ett s.k. sociokulturellt perspektiv på 
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lärande, som Vygotskij är upphovsmannen till. Hans syn på all inlärning utgår ifrån en 

inlärningsprocess som sker bäst i en social kontext eller i ett socialt sammanhang. Gibbons 

tillägger om detta perspektiv att betoningen här ligger på ”vikten av samarbete mellan 

individer vid kunskaps- och språkutveckling, samspelet mellan lärare och elev och de aktiva 

rollerna som båda har i inlärningsprocessen”(s.25). Förmågan att som lärare kunna samarbeta 

med olika instanser; s.k. ”sektorisering” ställer enligt Asmervik och Ogden (2010) ”stora krav 

på kommunikationen mellan yrkesgrupperna, på rutiner och på det konkreta samarbetet”(s. 

111). Något som betonas i detta sammanhang är att känna till vilka begrepp och referensramar 

som kollegor och samarbetspartners använder, samt vilka rådande rambetingelser och 

arbetssätt som gäller för andra instanser, grupper eller yrkeskategorier.  

Att ha en interkulturell förståelse för vad det innebär att vara nyinflyttad med rötter i ett annat 

land är en viktig förutsättning och insikt för all verksam personal inom en organisation med 

representanter från olika kulturer med annat modersmål. Lorentz och Bergstedt (2006) lyfter i 

detta sammanhang även den interkulturella färdigheten genom följande generella definition 

att ”förmågan är att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla 

sig till en mångfald av kulturella kontexter” (s. 121). Kommunikation är ett viktigt instrument 

och än viktigare i ett mångkulturellt sammanhang och lärandemiljö; vilket är ytterligare en 

kunskap Lorentz och Bergstedt hänvisar till när de talar om interkulturell kommunikation som 

enligt de inte är något som ska anses som givet av naturen, utan ”något som vi måste lära 

oss”(s. 113). En kontext präglad av mångkulturalism kräver i viss mån ett öppet sinne och 

förhållningssätt för att fördomslös kunna bemöta alla de individer som ingår i en grupp. 

Lorentz och Bergstedt framhåller vikten om att ”rikta uppmärksamheten på heterogeniteten 

bland alla som befinner sig i en mångkulturell lärandemiljö” (s. 28) för att därigenom kunna 

skapa möjligheter till social interaktion för både lärare och elever som ett led att uppfatta 

varandras lik- och olikheter. Det är bara genom upptäckten av ”att vi både är lika och helt 

olika samtidigt”(s. 28), som vi kan uppnå likvärdighet. I sammanhanget konstaterar de vidare 

att samhället har en tendens att tänka i motsatspar, där ”vi och dem” är ett sådant exempel. 

Att dela in människor i ´vi` och ´de` är ett fenomen, där man medvetet eller omedvetet 

framhäver en grupp; samtidigt som man förminskar eller marginaliserar en annan; dvs. det 

ena sker på bekostnad av det andra. I utredningen om ett effektivare arbete mot 

främlingsfientlighet (SOU 2012:74) nämns att ”all indelning i kategorier är sociala 

konstruktioner” som syftar till att man väljer att fokusera på olikheter (s. 76). Enligt 

utredningen är grunden för främlingsfientlighet den när vi väljer att dela in individer i 
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kategorier; dvs. när en grupp tillskriver en annan grupp negativa egenskaper av kollektiv 

karaktär (s. 63). 

Tamm och Luyet (2011) använder sig av modellen som blivit omtalad och känd som FIRO-

teorin (s. 126), som står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation (grundläggande 

förhållningssätt i mellanmänskliga relationer, öa). Teorins kärna handlar om människors 

behov vad gäller att känna sig betydelsefulla, omtyckta och kompetenta. Motsatsen till dessa 

behov är att känna sig ignorerad, förödmjukad och avvisad. Människornas uppfattning om sin 

egen kompetens, betydelse och känslan om omtyckthet, samt de egna rädslorna för att tvärtom 

bli avvisad, ignorerad eller förödmjukad, har stor inverkan på hur man kan bygga relationer 

med andra. Dessa känslor påverkar sedan hur man som människa beter sig när det gäller 

upplevelsen av att tillhöra; dvs. ”hur mycket de inkluderar andra och hur mycket de vill att 

andra ska inkludera dem”(s. 128) 

Det finns således anledning att närmare undersöka vilka hinder som finns i 

modersmålsverksamheten för att de ska kunna stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Metod 

Val av metod 

Denna studie tar sin utgång i den kvalitativa forskningsansatsen, vilket enligt Fejes och 

Thornberg (2012) innebär en beskrivning av verkligheten genom ord-data där forskarens roll 

går ut på ett ”tolkande arbetssätt, närheten till datamaterialet och ett intresse att gå på djupet” 

vars syfte i förenklad form är att ”förstå det som analyseras”(Fejes & Thornberg, s 19). Då 

syftet med denna studie är att studera erfarenheter av att använda modersmålsundervisningen 

för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, valde jag att genomföra en intervjuundersökning 

med semistrukturerade intervjuer med tre biträdande rektorer (BR) och tre modersmålslärare 

(ML).  

Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en på förhand upprättad frågeguide med fokus på 

olika temaområden utifrån några nyckelbegrepp som finns förankrade i både studiens 

syftesformulering samt i frågeställningarna. Ett på förhand uppsatt mål var att i egenskap som 

intervjuare ”leda den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om 

dessa teman”(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46).  
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Kännetecknande för fenomenologin och typisk för den kvalitativa forskningen är 

förståelseinriktning; vilket innebär att forskaren ”med hjälp av kontextuella tolkningar 

utforskar meningsinnehållet i mänskliga upplevelser”(s.110) och där ”mening nås genom 

tolkning”. Som fenomenologisk forskare är man enligt Szklarski (2012) hänvisad till 

”kommunikativa data”, samtidigt som forskarens utmaning består i att vara medveten om att 

tillförlitligheten är beroende av hur väl forskaren lyckas fånga ”fenomenets essens” 

(Szklarski, 2012), dvs. det väsentliga, kategorier eller fenomen med förankring i det empiriska 

materialet ”med i synnerhet identifiering av de central teman”(Szklarski, 2012, s.118).  

 

Undersökningsgrupp och urval  

Urvalet gick till som så att jag kontaktade några modersmålsenheter och dess rektorer som jag 

kände genom mitt arbete och mina kollegor. Dessa modersmålsenheter ansågs som lämpliga 

pga. av verksamheternas omfattning och en hög personaltäthet, samt en lämplig geografisk 

spridning. Jag informerade om studiens syfte och samtliga rektorer gick med på att en intervju 

på respektive modersmålsenhet skulle genomföras. Rektorerna fick även en skriftlig 

information om syftet med intervjustudien innan vi träffades; däremot fick ingen tillgång till 

intervjuguiden via mail. Urvalsprocessen gällande modersmålslärarna fick styras fritt utifrån 

frivilligt visat intresse på de arbetsplatsförlagda lärarträffarna, dit jag var välkommen, för att 

presentera mitt arbete. På så vis kunde jag redan på plats boka in tider för intervjuer med 

modersmålslärarna. Kön, ålder och språktillhörighet var däremot inga urvalskriterier hos vare 

sig rektorerna eller modersmålslärarna.  

Undersökningsgruppen i denna intervjustudie omfattas således av två grupper. Grupp 1 består 

av 3 biträdande rektorer, var och en med ett ansvar för en modersmålsorganisation i olika 

kranskommuner i storstockholmsområdet. Rektorerna betecknas här med R1, R2, R3. Den 

andra gruppen omfattas av tre modersmålslärare betecknade som ML1, ML2 och ML3. Var 

och en med en anställning i samma kommun som de tre biträdande rektorer. Det betyder att 

R1 och ML1 är parvis representanter för samma kommun. I en av kommunerna tillfrågades 

och utsågs en ML för intervju via rektorn av rent praktiska skäl.  

Med tanke på den utförliga frågeguiden fann jag att antalet intervjupersoner utgjorde en 

lagom omfattning för att hellre kunna göra några få men ”mer ingående tolkningar av 

intervjuerna”(Kvale & Brinkman, 2009, s. 129), samt följa riktlinjerna vad gäller kvalitativ 

forskning som enligt Bryman (2011) eftersträvar ”djup och inte bredd”(s. 355). 
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Genomförande 

Bryman (2011) hänvisar till ”vikten av att pröva frågorna i förväg” (s. 241) genom s.k. 

pilotintervjuer, vilket inte var den medvetna intentionen när intervjuprocessen inleddes. Den 

första intervjun med en bitr. rektor ansvarig för en modersmålenhet blev dock en pilotstudie 

eftersom den ledde till ett bortfall på grund av ett tekniskt missöde. Inspelningen avbröts 

genom ett inkommande samtal i början av intervjun, vilket upptäcktes först efter intervjun. 

Överenskommelsen om att sammanfatta det ihågkomna med egna ord hade förmodligen inte 

gjort respondentens reflektioner och svar rättvisa. Efter pilotstudien gjordes således vissa 

justeringar av enkäten och den tekniska utrustningen kontrollerades inför kommande 

intervjuer. 

En första kontakt med samtliga biträdande rektorerna inleddes genom ett utskick via mail, där 

även missivbrevet bifogades (bilaga 2).  Brevet följdes upp av telefonsamtal strax därefter för 

att komma överens om tid och plats där intervjuerna skulle ske. R1, R2 och R3 upplystes om 

uppskattad intervjulängd mellan en till 1,5 timme och om att intervjuerna skulle spelas in för 

att användas som hjälpmedel under utskrifts-och transkriberingsprocessen. Intervjuerna med 

ML1, ML2 och ML3 ingick i den första intervjuomgången inom en kort tidsintervall och på 

vederbörande personers arbetsplats. De ljudinspelades med hjälp av Iphone; samtidigt som 

spontana skriftliga stödanteckningar gjordes vid behov under intervjuns gång.  

Samtliga intervjupersoner fick information om att intervjun skulle utgå från en färdigställd 

frågeguide som medvetet inte delades ut i förväg för att skapa en naturlig atmosfär kring 

intervjun och få den att ”likna ett vardagssamtal” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 43).  

I fråga om ML1, ML2 och ML3 tillämpades samma process även vid kontakten med dessa; 

däremot blev det svårare att samordna lämpliga tider och lokaler. Träffpunkterna med 

modersmålslärarna blev bibliotek, café och skola. Alla deltagare lovades att få ta del av det 

färdiga arbetet när det var godkänt.  

Databearbetning 

Det inspelade materialet lyssnades av och utskriften blev i ”ordagrann muntlig stil” (Kvale & 

Brinkman, 2012, s. 197) och bitvis av mer ”skriftspråklig karaktär”(s. 197). Ett omfattande 

förarbete var att sammanställa det omfattande transkriptionsmaterialet. För att kunna sortera 

frågorna och svaren från både rektorer och modersmålslärare upprättades en tabell för varje 

grupp, i vilka jag systematiskt förde in frågorna och svaren från både rektorsgruppen och 
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modersmålslärargruppen.  För att få en ännu bättre överblick delade jag in svaren i tre olika 

färggrupper. Rektor 1 (R1) fick samma färg i svarstabellen för rektorerna som 

modersmålsläraren 1 (ML1) i svarstabellen för modersmålslärarna, för att markera att dessa 

kom från samma modersmålsverksamhet. Svaren bearbetades metodiskt genom 

kategorisering, som är en av punkterna i ”fem huvudmetoder för kvalitativ analys ”som Fejes 

& Thornberg (2012) hänvisar till och ursprungligen från Kvale (1997), där ”datamaterialet 

kodas i kategorier”. Svaren lästes igenom upprepade gånger för att få fram de viktigaste 

teman som jag redovisar för i resultatet. Arbetssättet var också ett hjälpmedel för att kunna 

analysera svar på följdfrågor och därigenom få syn på urskiljande fenomen inom varje grupp. 

Ur dessa utkristalliserades rubriker för den senare resultatdiskussionen.  

Etiska aspekter 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individerna och samhällets utveckling” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6) är inledningen till hur de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör tillämpas av den ”enskilde forskaren vid 

planeringen av projekt”, i syfte att fungera som ”vägvisare”(a.a. s.6). Vetenskapsrådet utgår 

från fyra allmänna huvudkrav vid forskningen och vid säkerställning av ”det grundläggande 

individskyddskravet”(a. s.6). Med dessa som utgångsläge, redogör jag här för 

tillvägagångssättet av min undersökning/studie, som jag anser är av samhällsintresse eftersom 

modersmålslärarna är en betydelsefull lärargrupp och resurs i den svenska skolan, varför det 

är viktigt att undersöka hur den används för att komma barnen till del.  

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa om dels syftet med undersökningen; 

dels beskriva hur forskaren har tänkt genomföra denna. Redan vid första kontakten 

informerades samtliga intervjupersoner om frivillighetsaspekten vad gäller deltagandet av 

undersökningen; samtidigt som jag var angelägen om att höja deltagarnas motivation genom 

att framhäva vikten och vinsten av eventuellt nyvunna insikter och tankar som ett resultat av 

undersökningen. Jag var också noga med att informera om att uppgifter och svaren från 

intervjuerna enbart skulle användas i föreliggande studie. Samtliga deltagare lovades vidare 

om att bli informerade om ”hur och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras” 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 7); samt löfte om att tilldelas ett eget exemplar av uppsatsen.  

Samtliga deltagare informerades även om min egen yrkesbakgrund, om institutionen där jag 

studerar och om uppsatsen som en sista uppgift i min utbildning.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får avgöra om de vill delta i undersökningen 

eller ej. I min undersökning tillfrågades samtliga intervjupersoner om de ville medverka i en 

intervju; samtidigt som de informerades om att de fick avböja eller avbryta sin medverkan 

efter det att intervjun påbörjats. Samtliga intervjupersoner fick komma med egna lämpliga 

förslag om tider och plats, för att därigenom stärka dem i det självständiga och egna beslutet. 

Ingen av deltagarna avböjde under intervjuernas gång utan dessa genomfördes i sin helhet 

utifrån frågeguiden.  

Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande personerna i undersökningen ej ska kunna 

identifieras; dvs. personuppgifter såsom namn, skola/arbetsplats/kommun omnämns ej och 

lämnas inte ut.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade personuppgifterna enbart får användas för 

forskningsändamål. Samtliga deltagare informerades om att det transkriberade datamaterialet 

skulle användas för detta specifika examensarbete. Efter det att uppsatsen blivit godkänd 

kommer det att förstöras. 

Resultat 

När jag hade läst igenom intervjumaterialet ett antal gånger utkristalliserades några teman. De 

tre viktigaste teman handlar om samarbete, upplevelsen av inkludering, specialpedagogiskt 

stöd samt hinder för modersmålsundervisning till elever i behov av särskilt stöd. 

Intervjutexterna har gallrats, analyserats och presenteras här. 

Informanternas bakgrund (språk, kultur, 

utbildning) 

Rektorerna R1, R2 och R3 

 

R1 är grundskollärare i matematik och NO, men har arbetat som skolledare sedan 1999. R1 

har själv inte arbetat som modersmålslärare (ML). R2 är utbildad fritidsledare samt socionom 

och har läst både pedagogik, samhällsvetenskap och ekonomi. Samma rektor har inte heller 

arbetat som ML tidigare, däremot som chef i olika sammanhang och sedan 2003 som 

biträdande rektor för en modersmålsverksamhet. Rektorn har ett annat modersmål än svenska, 
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kallar sig tvåspråkig och har bott i Stockholm i 30 år. Språk har varit ett intresse och inget 

konstigt att lära sig. R3 är mellanstadielärare med en vidareutbildning till högstadielärare och 

har ämneskunskaper i So-ämnena, samt en ettårig speciallärarkompetens. Född och uppvuxen 

i Sverige har denna rektor arbetat i kommunen sedan 1977 och senare även arbetat med 

Asperger samt en autism- klass. Denna rektor är tydlig med att poängtera att vederbörande är 

chef för modersmålsverksamheten och att tanken med det var att förtydliga att det är 

skolornas rektorer som är ansvariga för elever som läser modersmål och att det är skolans 

rektorer som är ansvariga för huruvida elever har rätt till modersmål eller inte.  

Och det var faktiskt en av mina första frågor jag hade: varför jag kallas för rektor? Jag borde inte vara 

rektor, jag borde vara chef, eftersom jag märker att många tror att det är jag som är rektor för 

eleverna så fort de läser modersmål och då tappar skolorna sitt ansvar på något vis. Jag tycker det är 

viktigt att ansvaret ligger på skolorna – jag ser det som ett led att modersmål och ämnet modersmål 

ska bli mer inkluderad i skolan också.  

--------------------- 

Det som är gemensamt för de intervjuade rektorerna är att samtliga har en akademisk och 

pedagogisk utbildning i botten. R1 och R2 har en längre arbetslivserfarenhet som verksamma 

rektorer än R3. Rektorerna R1 och R2 har vidare ett annat modersmål än svenska. Det är R3 

som tar upp aspekten kring vem som bär ansvaret vad gäller att informera om möjligheten att 

kunna läsa och ansöka om modersmålsundervisning om man har ett annat modersmål än 

svenska.  

Modersmålslärarna ML1, ML2 och ML3 

ML1 är svensk medborgare och har bott i Sverige sedan 1974. ML har tagit examen från en 

tvåspråkig linje på Lärarhögskolan i Stockholm. År 2001 började ML arbeta som klasslärare 

och lärare i FBK-klasser för att år 2004 börja med arbetet som modersmålslärare på heltid. 

ML har även andra utbildningar och har under åren läst flera kurser. ML har läst 60 

ämnespoäng på universitetet och målet är att läsa upp till 90 poäng i modersmålslärarens 

modersmål. ML säger att hon har kompetens och behörighet för sitt yrke och studierna syftar 

enbart till att kanske i framtiden kunna arbeta som moderna-språklärare.  

ML2 kom till Sverige 1992 och är utbildad lärare i två språk. Efter avslutade studier har ML 

arbetat som gymnasielärare och sedan med olika uppdrag i hemlandet. 1992 läste ML svenska 

på SFI och arbetade sedan som journalist. År 1996-1999 började ML arbeta som språklärare 

för att sedan år 2000 börja arbeta som modersmålslärare på halvtid för att parallellt arbeta som 

språklärare under 7 år. Numera arbetar ML som modersmålslärare på heltid.   
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ML3 har varit bosatt i Sverige sedan 1995. ML är utbildad språkvetare, lingvist och ej svensk 

medborgare. ML har arbetat som modersmålslärare i 11 år och har en fast anställning i sin 

hemkommun på 15 procent. ML har nyligen blivit arbetslagsledare i den verksamma 

modersmålsverksamheten.  

Det som är gemensamt för de intervjuade modersmålslärarna är att samtliga inte är födda i 

Sverige, utan kommit hit i vuxen ålder. Samtliga modersmålslärare har genomgått gedigna 

akademiska studier med kopplingar till språk.  

Rektorernas beskrivning av samarbetet mellan modersmålslärare och andra 

lärare på skolan - dess förutsättningar och förslag på utveckling 

De intervjuade rektorerna var överens om att samarbetet mellan modersmålslärarna och de 

andra lärarna på skolan försvåras på grund av modersmålsmålslärarnas arbete och dess 

karaktär, dvs. ett arbete med många skolor som arbetsplats med ett pressat tidsschema. En av 

rektorerna anser det som nästintill omöjligt att få till ett samarbete med skolans personal 

eftersom modersmålsverksamheten i dagsläget består av två chefer till 120 modersmålslärare, 

där man ”huvudsakligen arbetar operativt och administrativt”; vilket kan tolkas som att det 

finns lite utrymme för utveckling kring pedagogiska frågor. Det som är anmärkningsvärt är att 

en av rektorerna är medveten om att modersmålslärarna inte har möjligheter till samarbete i 

och med att arbetstiden för modersmålsundervisning är förlagd till en bestämd veckodag som 

råkar sammanfalla med kommunens pedagogdag, som anordnas samma eftermiddag varje 

vecka för alla verksamma lärare i kommunen.  Samtidigt som denna rektor är medveten, kan 

den inte ge en förklaring för varför planeringen ser ut som den gör. Det som också är 

förvånande är att en annan rektor anser att det för modersmålsläraren handlar om att trivas 

med sitt arbete för att därigenom få andra förutsättningar till ett ökat samarbete, vilket kan 

tolkas som att trivseln med arbetet enligt rektorn påverkas av den egna inställningen och inte 

av arbetet i sig. 

Modersmålslärarnas beskrivning av samarbetet med skolans övriga lärare- dess 

förutsättningar utvecklingsmöjligheter 

Det som tydligt framstår som gemensamma beröringspunkter är att samtliga 

modersmålslärare använder ett språk som präglas av en ”inkluderande” syn; där man utgår 

från ett samarbete där både ordinarie lärare och de själva involveras. En av modersmålslärarna 

använder ord som ”alla som jobbar… – vi hjälps åt”. Den andra modersmålsläraren likaså, 

använder sig av ”gemensamma – vi har – oss – varandra”. Den tredje modersmålsläraren 

uttrycker samma känsla genom att betona ett det finns ett ”ömsesidigt intresse” och ”om 
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båda sidor vill”. Samtliga modersmålslärare ger uttryck för en initiativförmåga i att söka 

kontakt och tillfällen för samarbete. En av lärarna skiljer sig från de övriga två genom sina 

slutsatser som rör bristen av ”multikulturella kunskaper” hos de svenska lärarna. Denna 

konstaterar också att man delar in i ”vi” och ”de”; istället för att utgå från att det kanske 

saknas interkulturella kompetenser inte bara hos dem själva utan även hos ”de svenska 

kollegorna”. Även denna formulering ger uttryck för ett kollegialt tänkande och likvärdighet. 

Rektorernas upplevelse av modersmålslärarnas möjligheter till samarbete och 

inkludering i lärarkollegiet/lärarnas gemenskap 

Två av rektorerna beskriver olika faktorer som försvårar inkludering av modersmålslärarna i 

lärarkollegiet. En av rektorerna uttrycker vikten av inkludering som bäst kan åstadkommas 

tillsammans; samtidigt som den andre rektorn påpekar att det finns en verklighet att förhålla 

sig till. Förstnämnde hänvisar till faktorer som en genomtänkt organisation, en god kontakt 

och kommunikation med modersmålslärarna, en medvetenhet vad gäller attityder, och 

fördomar, samt en beskrivning av modersmålslärarnas arbetsvillkor. Samma rektor delar även 

med sig om sin syn och inställning kring arbetet som modersmålslärare, vilket kommer fram 

genom följdfrågan om det skulle kunna vara så att det rent strukturellt inte är möjligt att känna 

sig inkluderad? Rektorn inleder med en retorisk fråga och avrundar med ett svar.  ”Om du är 

splittrad upp till 15 skolor- hur ska du då känna dig inkluderad? Jag skulle inte fixa det, eller 

jag skulle inte vilja utsätta mig för det”. Det ges också uttryck för faktorer som handlar om 

synen kring lärarnas yrkesskicklighet, kompetens och anställningsvillkor, samt krav på 

utbildning och behörighet. Rektorn menar att det är omöjligt att inkludera modersmålslärarna 

i svensk skola i och med modersmålslärarnas skiftande bakgrund; men också för att det 

saknas elevunderlag för att ”tjänsterna ska kunna räcka till riktiga tjänster”. Svaret tyder på 

att tjänstefördelningen kan se olika ut beroende på språk och lärarens utbildningsbakgrund. 

Det är också denna rektor som skiljer sig från övriga genom kraftiga och värdeladdade ord 

vad gäller modersmålslärarnas lämplighet. Rektorn konstaterar att det finns gamla och väldigt 

kompetenta modersmålslärare, samtidigt som det finns alltför många som enligt rektorn är 

”skadliga” för språkutvecklingen och som ”man borde göra sig av med”. Uttrycken med 

vilka modersmålslärarna här betecknas ger uttryck för en viss attityd och syn på den egna 

personalgruppen man ansvarar för. Underförstått kan orden tyda på en vanmakt om att 

undervisnings kvaliteten inte alltid kan säkras på grund av lärarnas utbildningsbakgrund, 

samtidigt som det är modersmålsrektorns uppdrag att anordna undervisning när det finns fem 

eller fler sökande inom ett språk. En annan rektor pekar på vikten av en positiv inställning till 
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sitt arbete och om förmågan att kunna ta för sig, vilket precis likt rektorn innan, kopplas till 

modersmålslärarnas utbildning. Rektorn kunde se en tydlig koppling mellan utbildade lärare 

som känner sig säkrare, tryggare och därför mer jämställda. Lärare utan adekvat 

utbildningsbakgrund upplevdes som mer osäkra i den svenska skolmiljön, ett dilemma som 

kunde förstärkas genom bristande språkkunskaper i svenska som ofta leder till missförstånd. 

Två av rektorerna delar således samma uppfattning om modersmålslärarnas utsatthet och 

rådande fördomar om dem. En av dessa två uttrycker detta med orden om att ”de är mer som 

främmande varelser som kommer in på skolan” och den andra rektorn uttrycker att ”de var 

skuggor som fanns där”. Denna rektor visar på en förståelse för modersmålslärarnas 

arbetssituation baserad på egna erfarenheter, där mamman arbetat som modersmålslärare och 

som därför visste ”hur slitsamt arbetet var”.  

Modersmålslärarnas upplevelse av möjligheter till samarbete och inkludering i 

lärarnas gemenskap 

Samtliga modersmålslärare uttrycker en frustration och upplever inte att de inkluderas som de 

önskar. Graden av inkludering varierar, men modersmålslärarna beskriver ändå liknande 

fenomen kring varför de inte känner sig inkluderade. Arbetssituationen som pendlande lärare 

mellan olika arbetsplatser är en av faktorerna. En av modersmålslärarna beskriver känslan om 

att inte tillhöra skolans personal i och med sin anställning som modersmålslärare i 

kommunens modersmålsverksamhet. När modersmålsläraren ville diskutera svårigheter eller 

språkutvecklingen kring en elevs situation fick modersmålsläraren som svar från rektorn”: ja, 

men du är inte min personal”. Samtliga modersmålslärare beskriver känslor som präglas av 

uppgivenhet, på grund av nonchalans och en viss okunskap från skolans sida. 

Modersmålslärarna tolkar detta som att de inte får samma gehör och inte har samma förmåner 

som övriga lärare.  En av modersmålslärarna menar att detta beror på att det är modersmålet 

som inkluderas och inte modersmålslärarna i sig.  Fenomenet har enligt läraren sin förklaring i 

att ” det är kommunen som måste inkludera oss”. Upplevelsen att ämnet modersmål inte 

tillmäts samma status som övriga skolämnen kommer till uttryck hos alla tre 

modersmålslärare.  

Särskilt stöd i form av studiehandledning - rektorernas uppfattning 

Rektorerna förmedlar intrycket att studiehandledning är en åtgärd med en del brister. Det 

råder en viss resignation kring huruvida det är möjligt att studiehandledaren ska och ens kan 

ha ämneskunskaper för att studiehandledning ska fylla sin funktion som stödinsats för eleven. 

Studiehandledningens syfte ifrågasätts särskilt av en av rektorerna som belyser detta genom 
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att referera till egna gedigna högskolestudier, som hävdar att inte ens med den bakgrunden ha 

förutsättningarna som studiehandledare. ”För mig är studiehandledning det som de köper av 

oss, det är precis i alla ämnen. Om du ska kunna ge studiehandledning i matte i åk 9, skulle 

inte ens jag som ändå har läst ekonomi på KTH känna mig tillräcklig pedagogisk”. Det som 

talar för att studiehandledning i dagsläget inte fungerar fullt ut är enligt denna rektor bristande 

ämneskunskaper hos modersmålslärarna, missuppfattningen om att studiehandledningen är 

någon slags resursundervisning, samt svårigheter med logistiken, då samarbete beskrivs som 

en av grundbultarna för att kunna lyckas med studiehandledning. Däremot anses 

studiehandledning alltid fylla sin funktion när det gäller nyanlända elever eftersom det då inte 

handlar så mycket om ämneskunskaper, utan mest om att förmedla trygghet, arbetsro, finna 

sin plats och lära sig om nya samhällsstrukturer.  

Särskilt stöd i form av studiehandledning – modersmålslärarnas uppfattning 

 

Studiehandledning till en elev är enligt en av modersmålslärarna ett sätt att uppnå en ökad 

känsla av inkludering, då modersmålsläraren i bästa fall blir involverad i både elevens och 

skolans vardag genom att framförallt få ge fler lektioner på en och samma skola. Detta leder 

oftast till ett ökad och tätare samarbete och dialog med elevens lärare på den befintliga skolan 

och förstärker modersmålslärarens upplevelse av tillhörighet. 

Övrigt särskilt stöd – rektorernas uppfattning 

Samtliga rektorer är eniga om att frågan om särskilt stöd är mycket angelägen och att det 

arbetas för lite med barnen i behov av särskilt stöd. Det som är anmärkningsvärt är att en av 

rektorerna öppenhjärtigt deklarerar att det inte bara är modersmålslärarna som saknar 

kompetensen för att kunna bemöta elever med behov av särskilt stöd; utan att även skolans 

ordinarie lärare saknar dessa så viktiga kunskaper. ”Nej, hur ska man kunna ha tillräckliga 

kunskaper att möta elever med särskilda behov; finns inte en vanlig klasslärare som kan göra 

det. Varför ska vi kräva att våra modersmålslärare kan göra det?” Ett annat moment som 

kom fram i intervjuerna var att den rektor i sin egen modersmålsverksamhet har ett antal 

utbildade specialpedagoger bland modersmålslärarna; men där samma ansvarige rektor för 

modersmålslärarna hellre utgår ifrån ´tron` om att dessa saknar erforderliga ämneskunskaper 

istället för att använda sig av dessa som resurs. Det framkommer också att 

modersmålsverksamheten styrs av ekonomin där man i princip lever av de beställningarna 

organisationen får in. ”Det finns liksom ingen fast budget eller så”. 



34 

 

Övrigt särskilt stöd- modersmålslärarnas uppfattning   

Alla modersmålslärare är överens om att det är viktigt med specialpedagogiska kunskaper. En 

av modersmålslärarna påpekar dock lärarnas olikheter, bakgrund och förutsättningar- ”ibland 

kan man uppleva att man kommer från olika planeter”. Modersmålsärarna instämmer om att 

det finns ett behov av stöd och handledning inom verksamheten och de vaga formuleringarna 

tyder på att det förekommer i för liten utsträckning- ”skulle behöva” – ”praktiska frågar har 

hamnat i skymundan”- ”minns inte att det funnits”. Upplevelsen om ensamhet och känslan av 

utsatthet i arbetet med dessa elever skildras också- ”helt tomt på skolan”- ”väldigt ofta 

ensam”-, vilket kan kopplas till lärarnas arbetstid på eftermiddagarna. Även svaren vad gäller 

kontakt med personal på skolorna för att få stöd, indikerar att det kunde vara bättre; ”hoppas 

blir förändring”- ”förekommer-men finns problem”- ”tekniskt ja- men organisatoriskt nej”. 

En intressant aspekt är att en av modersmålslärarna tar upp behovet vad gäller att kunna få 

prata och diskutera om just de ”specifika villkoren som gäller elever med 

modersmålsundervisning och de egna betygskriterierna för modersmål”- som kan vara ett 

uttryck för problemet i arbetet om hur modersmålsundervisningen och kursplanen ska 

anpassas för elever i behov av särskilt stöd.  

Stöd och pedagogiska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd – 

rektorernas uppfattning 

Rektorerna förmedlar att det finns begränsade resurser vad gäller tillgång till 

specialpedagogiskt stöd; vilket kommer till uttryck på liknande kryptiska sätt: ”det är liksom 

det vi kan göra” – ”man försöker” – ”inte en helt lätt nöt att knäcka”. Det framgår att 

rektorerna för modersmålslärarna anser att det ändå måste vara skolans rektorer som har 

ansvaret för att stötta modersmålsläraren kring en elev i behov av särskilt stöd. Samtidigt 

erkänner de tillfrågade rektorerna att de inte kunde garantera att det är så det förhåller sig i 

praktiken. En av rektorerna resonerar kring tanken genom att förklara att flera skulle behöva 

utgå från ett inkluderande perspektiv ”om att alla elever är våra elever”, som uttrycker 

vädjan om ett delat ansvar kring alla elever i skolan inklusive modersmålseleverna. Det som 

jag tolkar som anmärkningsvärt är däremot hur modersmålsrektorn indirekt ifrågasätter 

kompetensen hos två specialpedagoger som finns inom organisationen; men som hittills inte 

tillfrågats om de kunde ”ge stöd”. 
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Stöd och pedagogiska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd – 

modersmålslärarnas uppfattning 

Modersmålslärarna upplever att det saknas stöd både på skolorna i arbetet kring elever i 

behov av särskilt stöd och inom de egna modersmålsverksamheterna. En av 

modersmålslärarna påpekar lustigt nog att hon inte kunde förstå varför modersmålslärare med 

redan avslutad utbildning inte fick komplettera sin utbildning med studier till specialpedagog 

eller till lärare i svenska som andra språk. En annan modersmålslärare upplever att ledningen 

inte driver pedagogiska frågor i tillräcklig stor utsträckning och upplever att det inte är tydligt 

om vem som har det pedagogiska ansvaret för elever i behov av särskilt stöd som läser 

modersmål; vilket bekräftar rektorns upplevelse från samma kommun om att fokus mest har 

legat på operativa och administrativa frågor. Ett annat exempel som här tas upp är 

modersmålslärarens upplevelse kring ett problem med en skola, där personalen hade lovat att 

ansöka om extra pengar för en autistisk elev men där det sedan inte hände något under ett helt 

år; varför modersmålsläraren hade tröttnat att fråga om dessa medel. Detta kan tolkas som att 

modersmålslärarens engagemang för elevens problematik inte besvarades i form av åtgärder 

och hjälp av skolan.  

Hinder enligt rektorerna 

Det som rektorerna upplever som hinder är att modersmål är ett frivilligt ämne, vilket gör det 

möjligt att antingen välja bort eller prioritera ner modersmålsundervisningen. Detta skulle 

enligt en av rektorerna kunna ändras genom att göra det till ett obligatoriskt ämne som vilket 

annat ämne som helst. En annan rektor ser det som ett hinder att lägga 

modersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid och undrar om rimligheten dvs. 

om det är möjligt att för en lärare som arbetar 100 procent att lägga schemat så att den hinner 

”beta av” alla skolor mellan Kl. 14 och 8 timmar framåt? Rektorn tycker att det i ämnet 

modersmål finns aspekter som är konstiga och inbyggda i skollagen. 

Ett hinder som beskrivs är kopplad till organisationen som man har; dvs. där kommunen för 3 

år sedan införde ett köp- och säljsystem och där skolorna köper s.k. timmar av 

modersmålsverksamheten. I och med detta är det inte längre möjligt att ha “den här 

elevkollen”, och därmed vet men inte längre vilka elever det handlar om. Rektorn förklarar 

gången, där skolorna beställer timmar i diverse språk, till vilka man skickar ut 

modersmålslärare. Hur mycket dessa samverkar och inkluderas har rektorn inget svar på. 

“Alltså jag kan ju utifrån den information jag har säga att det inte är så där jätte bra, om jag 

säger så”. 
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Ännu ett stort hinder som tas upp är modersmålslärarnas arbetssituation, där 

modersmålslärarna fortfarande betraktas som främmande figurer som kommer in på skolorna.  

Ytterligare ett hinder anses vara modersmålslärarnas inställning till sitt arbete. En del 

modersmålslärare ansågs vilja ha friheten utan att behöva ingå i uppstyrda möten och 

arbetsgrupper; dvs. de tycker att det är bra som det är vad gäller att kunna åka runt och ha en 

grupp här och där. Något som beskrivs som ett av de största hinder var att få alla att förstå att 

modersmål är ett ämne med samma värde som andra ämnen i skolan, med betygsättning 

utifrån en egen kursplan. Detta var något som inte ens alla föräldrar till barnen som läser 

modersmål, förstår. 

Hinder enligt modersmålslärarna  

Hinder som togs upp av de intervjuade modersmålslärarna var många, där bl.a. 

arbetsbelastningen samt arbetsmiljön beskrivs inte vara den bästa. En lärare tar upp att man 

genom ett fortsatt positivt och drivande förhållningssätt kan bemöta frustrerande situationer 

och samtidigt inte tappa hoppet om att kunna påverka framöver. En annan förklaring är att det 

inom vissa kommuner råder s.k. köp- och säljsystem som bidrar till oro och instabilitet, i och 

med att man inte förrän i början av ett nytt läsår vet hur tjänsten kommer att se ut. Tjänsten 

kan förändras hela tiden med beställningar som tillkommer och med lektionstimmar som tas 

bort. 

En annan modersmålslärare nämner studiehandledning som ett hinder och förklarar att 

undervisningstiden för modersmålsundervisning kan krympa på grund av för mycket 

studiehandledning och betonar att studiehandledning inte får gå på bekostnad av 

modersmålsundervisning med försämrad kvalité som följd. Ett annat hinder är att man förr 

hade organiserade halvdagarsträffar mellan modersmålsenheten och skolorna kring bl.a. 

studiehandledning, vilka man numera inte längre anordnar. Dessa träffar kunde användas till 

att diskutera hur man kunde bli mer effektiv, hur man kunde planera gemensamt, hur man 

kunde följa upp arbetet och hitta tid för varandra för att lösa alla praktiska moment.  

Något som också tas upp av en modersmålslärare är beskrivningen av blandande elevgrupper 

vad gäller både ålder, klass och kunskaper; som till exempel en elevgrupp med både 

förskoleklassbarn och barn från åk 2. Ett annat hinder som beskrivs i en kommun är det stora 

elevbortfallet när barnen inte längre har rätt till gratis skolskjuts. I den kommunen använder 

man inhyrda bussar för att hämta upp barnen från förskolor och upp till åk 2. Därefter är det 

upp till familjerna att ordna transporten till de yngre barnen. Många föräldrar hinner på grund 
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av sitt arbete inte lämna och hämta barnen på eftermiddagen, vilket leder till att 

undervisningen på grund av praktiska omständigheter får avslutas.  Språkutvecklingen i 

modersmålet stannar då upp. När barnen blir tillräckligt självständiga för att ta sig till 

undervisningen själva är kunskapsluckorna oftast för stora för att ta igen och för att kunna 

vara behörig enligt regeln om grundläggande kunskaper. För modersmålslärarna medför detta 

att tjänsterna minskar.  

               

Diskussion  

Metoddiskussion  

I inledningen av min resultatsammanställning började jag inse att intervjuguiden var av 

alldeles för omfattande karaktär; men att det omfattande materialet i sig har varit till stor hjälp 

vad gäller att få fram det som skulle visa sig bli kärnan i denna studie.  

Valet av mitt undersökningsämne utgår i viss utsträckning från mina egna erfarenheter som 

verksam modersmålslärare. Med en inblick i olika skolverksamheter intensifierades både mitt 

intresse, samtidigt som jag fick alltmer erfarenhet om den verklighet som råder i 

modersmålslärarens vardag vid sidan om mina studier till blivande specialpedagog. Dahlgren 

och Johansson (2012) påpekar vikten av att ” behöva vara bekant med temat för att kunna 

ställa relevanta frågor” (s. 122 ), samtidigt som detta kan ha påverkat mina tolkningar av det 

som sagts av respondenterna. I resultatredovisningen som ligger till grund för denna 

undersökning har jag dock försökt att inta ett objektivt perspektiv för att analysera mina 

resultat.  Om forskarens roll i detta sammanhang drar Bryman (2011) följande slutsats.  ”Att 

kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån utsikten att det inte går att nå någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon agerat i 

god tro”( s. 355). 

Urvalet vad gäller tre modersmålslärare och tre modersmålsrektorer kan anses som för litet för 

att kunna dra några generella slutsatser; men kan ändå anses rimligt inom ramen för vad som 

har varit möjligt rent arbetsmässigt. Samtliga tre modersmålslärare i min undersökning kan 

inte betraktas som representativa för hela verksamhetsgruppen, när undersökningen visar att 

det finns modersmålslärare med skiftande utbildningsbakgrund till skillnad från 

modersmålslärarna i min undersökning som alla har lång erfarenhet och en gedigen 
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akademisk utbildning. Inte heller kan de intervjuade rektorerna i denna undersökning 

betraktas som representanter för alla verksamma modersmålsrektorer; men var och en av 

rektorerna ansvarar ändå för en omfattande personalstyrka på sammanlagt cirka trehundra 

modersmålslärare, varför deras utsagor ändå har viss relevans och därför i viss mån kan anses 

vara representativa för hela rektorsgruppen.  Väl medveten om dessa faktorer har denna 

undersökning trots ett få antal modersmålslärare och modersmålsrektorer ändå kunnat utgå 

från två perspektiv vad gäller modersmålsverksamheten och dess organisation och resultaten 

kan därför tänkas återspegla likande uppfattningar när det gäller andra 

modersmålsverksamheter. 

Szklarski hänvisar till Crotty (1996) när han beskriver att ”fenomenologiska intervjuer 

antingen är ostrukturerade eller semistrukturerade”(s. 111) med bl.a. användning av öppna 

frågor. Den på förhand utformade intervjuguiden har medvetet formulerats talspråkligt, 

utförligt och fylligt för att bättre kunna matcha ev. varierande språkliga förutsättningar hos 

ML. Karaktären bibehölls även vid utformningen av frågeguiden till rektorerna; med en 

inledande huvudfråga, samt upprepande och förtydligande följdfrågor, vars psykologiska syfte 

var att öka intervjupersonens inlevelseförmåga kring och identifikation med frågornas innehåll.  

Det vill säga; att verkligen få dem att besvara de frågor som bedömdes som viktiga för 

studiens syfte att få svar på.   

Enligt Fejes och Thornberg (2012) finns det en potentiell svaghet med kvalitativ forskning 

och det är ” att den är så starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, 

självdisciplin, och kreativitet” (s. 32).  Att gå in i sammanhang och förbli neutral, samtidigt 

som man själv har med sig egna åsikter, blev något att förhålla sig till under samtliga 

intervjuer. Å ena sidan var en medveten intention att skapa en avslappnad och förtroendefull 

stämning genom ”medveten naivitet” (Kvale & Brinkmann, 2013, s. 43) som enligt dessa 

innebär att ” intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen istället för att komma 

med färdiga kategorier och tolkningsscheman”.  Huruvida jag å andra sidan lyckades att inte 

gå in i rollen som ”intervjuaren med ett tolkningsmonopol” (Kvale & Brinkman, s.49) 

upplevdes som en ständig återkommande fara under hela intervjuprocessen.  

Sammanfattnings- och avslutningsvis kan sägas att jag medvetet valde bort teoretiska ansatser 

för att kunna bemöta respondenterna förutsättningslös.  Enligt Fejes och Thornberg (2012) är 

detta exempel på ett fenomenologiskt förhållningssätt, där ”du lägger teorier åt sidan (sätter 

”parantes” runt din förförståelse) och försöker analysera data mer öppet och fördomsfritt. Du 
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riktar in dig på att identifiera teman, begrepp, kategorier, eller resonemang som bygger på de 

data du har”(s. 25).  

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

En fråga enligt Kvale och Brinkman (2009) som ständigt ställs till intervjustudier är om 

resultaten är generaliserbara och om kunskap som framträder i en intervjukontext kan 

överföras till liknande situationer av samma relevans. Resultaten av studien baserat på 

intervjuer med tre modersmålslärare och tre rektorer kan knappast generaliseras till en större 

grupp av modersmålslärare eller rektorer. Vare sig modersmålslärarna eller rektorerna kan 

betraktas som representanter för alla verksamma modersmålslärare eller rektorer. Avsikten 

med studien har utifrån en fenomenologisk och meningsskapande ansats varit att fånga 

fenomenets essens; dvs. hur modersmålslärare och rektorer upplever modersmålslärarnas 

arbete, deras anställningsförhållanden och möjligheter till samarbete med skolans andra 

lärare. Utgångspunkten för studien är att modersmålslärare skulle kunna hjälpa fler elever om 

de hade ett bättre och kontinuerligt samarbete med övriga lärare som eleven möter. Resultaten 

visar att det råder en stor samstämmighet kring vad modersmålslärarna säger om möjligheter 

till samarbete, vilket i stor utsträckning bekräftas av rektorerna. De olika teman som har 

framkommit och redovisats som resultat, har illustrerats med citat som valdes för att 

därigenom göra studien mer genomskinlig och öka möjligheterna för läsaren att kunna göra 

egna tolkningar. Kvale och Brinkman (2009) lyfter svårigheterna med att validera kvalitativ 

forskning som enligt dem inte behöver bero på att kvalitativa metoder i sig innebär en 

svaghet, utan att det tvärtom kan ”bygga på deras enastående förmåga att spegla och 

ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten i all dess sammansatthet”(s. 271) 

Slutsatserna i denna studie bör kunna anses som tillförlitliga eftersom de är härledda från 

studiens resultat som kan anses försvarbara och övertygande (Kvale och Brinkman, 2009, s. 

264).  

Vad gäller frågan om huruvida resultatet ”kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 263), är detta avhängig av en mängd faktorer. I denna 

studie har författaren haft insikter och stora förkunskaper om ämnet, vilket kan ha påverkat 

intervjuarens reliabilitet avseende frågornas utformning och sättet vad gäller att få fram 

information genom adekvata följdfrågor. Frågorna är också många och strukturerade, vilket 

underlättar att upprepa studien. 
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Etiska reflektioner efter genomförd studie   

Min egen bakgrund som tidigare verksam modersmålslärare har säkerligen bidragit till 

insikter jag har kunnat tillämpa i detta arbete. Genom min egen uppväxt i ett antal olika länder 

vet jag vad det innebär att lära sig ett nytt språk utöver sitt förstaspråk; respektive sitt 

modersmål.  Den livsinsikten har säkerligen också bidragit till att jag blivit extra uppmärksam 

kring andraspråksinlärningen, som för min egen del har gett mig möjligheter att kunna 

kommunicera med människorna i respektive land. Det har förmodligen bidragit till att jag lätt 

kunnat kommunicera med informanterna i studien. Öppenhjärtigheten i informanternas svar 

kan dock i efterskott gett upphov till tankar om att alltför mycket information delgivits och att 

det kan skada informanternas möjligheter i deras arbete på skolorna. Anonymiteten vad gäller 

både kommun, språk och person som utlovats borde dock begränsa en sådan oro.     

Resultatdiskussion 

Mina forskningsresultat som baseras på mina utförliga intervjuer med både modersmålslärare 

och rektorer, visar i stora drag på överensstämmelser med tidigare studier inom samma 

område. Analysen av tidigare forskningsresultat pekar på att fokus har legat på synbara och 

praktiska faktorer som rör modersmålslärarnas arbetssituation i skolans vardag och inte berört 

mycket av de djupliggande faktorerna, såsom interaktionen mellan de involverade. 

Inledningsvis pekade min studie på samma resultat, men vid närmare och djupare analys av 

intervjumaterialet; fann jag att interaktionsrelaterade faktorer som inkludering av 

modersmålslärare i skolans övriga personal, samarbete med skolans ordinarie lärare och 

specialpedagogiskt stöd, framhävdes som tre signifikanta underliggande nyckelfaktorer. Här 

presenteras några av mina viktigaste resultat om vad som kommit fram som hinder. Mina 

resultat kommer att belysas och jämföras med vad tidigare forskning kommit fram till.  

Flera forskare (Hessel & Ekberg 2008; Bunar 2010; Alwan 2010) visar att 

modersmålslärarens verklighet är förknippad med en ambulerande tillvaro mellan många 

skolor som arbetsplats och en ovisshet vad gäller tjänstefördelningen. Hessel och Ekberg 

(2008) och Tuomela (2002) tar upp arbetsmiljömässiga faktorer såsom lämpligheten med en 

undervisning förlagt utanför den timplanbundna tiden. Tuomela (2002) tar vidare upp 

praktiska moment som att inte ha tillgång till passande läromedel för invandrade elever som 

läser modersmål. Andra aspekter, som vikten av ett gott samarbete mellan klass- och 

modersmålsläraren för gemensam planering har också beskrivits tidigare (Hessel & Ekberg 

2008; Alwan 2010; Gibbons 2009; Asmervik & Ogden 2010). Likaså har svåra 
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undervisningsförutsättningar med mycket heterogena undervisningsgrupper behandlats 

(Tuomela, 2001, 2002). Tuomela (2002) lyfter också problematiken kring den både 

varierande och ringa undervisningstiden som är hämmande för elevernas språkutveckling. 

Avsaknad vad gäller rutiner för att involvera modersmålsläraren i skolans vardag är något 

som också kommit fram (Skolverket 2008). Flera forskare (Bunar 2010; Hessel & Ekberg, 

2008) tar upp negativa attityder som förknippas med modersmålsundervisningen. I Lorentz 

och Bergstedt (2006) framhålls vikten om att de svenska lärarna har interkulturella kunskaper 

när man ingår i ett mångkulturellt sammanhang.  

Om Inkludering – modersmålslärare/rektorer 

Inkluderingsaspekten har inte nämnts i tidigare forskning och har i min tolkning av mina 

intervjuer fått framträda som den mest relevanta faktorn för att förbättra skolans stöd till 

elever i behov av det. I tidigare forskning (Bunar, 2010, Skolverket 2008) har man använt 

andra begrepp som ”att integrera och involvera modersmålslärare i skolans vardag”, för att 

uttrycka samma bakomliggande tanke kring inkludering. Intervjuerna som utgår från tre 

modersmålslärare och deras utsagor, tycks bekräftas av samtliga tre intervjuade rektorer för 

modersmålsverksamheterna. Rektorernas beskrivning kring hur de upplever 

modersmålslärarnas inkludering visar att det finns en rad olika faktorer som bl.a. annat 

handlar om organisationen, lärarnas utbildning och arbetsvillkoren. Något som framkommer 

via en av rektorerna är sättet på vilket modersmålslärarna beskrivs. Formuleringarna som 

används ger uttryck för en människosyn och värderingar som snarast är negativ till 

modersmålslärarna. Lorentz och Bergstedt (2006) framhåller vikten att som ledare i ett 

mångkulturellt sammanhang kunna ha med sig några egenskaper. ”I ett 

ledarskapssammanhang är ledarens värdesystem, fördomar och kulturbakgrund av avgörande 

betydelse för skapandet av arbetsmiljön och rekryteringen av personal” (s. 92).  

Organisation – eller behov av omorganisation – utbildning - självkänsla 

Figur. 2 i detta arbete visar hur många olika mindre språk som finns representerade inom en 

modersmålsorganisation. Det innebär att dessa kan sluka mycket pengar i form av 

administrativt merarbete jämfört med de stora och mest gångbara språkgrupperna. Tjugotvå 

språk står här för 15 procent av alla modersmål och kan tänkas utgöra lika mycket 

administrativt arbete som resterande 42 språk på 85 procent.  

I min studie bekräftas bilden av modersmålslärarnas dilemma av en av rektorerna ansvarig för 

en personalstyrka på 120 modersmålslärare. Rektorn beskriver en hög arbetsbelastning som 
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mestadels består av administrativa arbetsuppgifter. Det framkom inte hur många språk som 

finns representerade i verksamheten, men som en annan rektor belyser, överväger 

skyldigheten att hitta en lämplig lärare om det finns minst 5 sökande barn i ett språk.  Frågan 

är hur rimligt de ekonomiska kostnaderna är för att ordna modersmålsundervisning även för 

de mindre språken med mindre antal lektioner, när det samtidigt finns ett behov och önskemål 

om pedagogisk utbildning och kompetensutveckling från modersmålslärarnas sida för att 

därigenom kunna möta upp alla barnens olika behov och förutsättningar. Att å ena sidan 

behöva tvingas leva upp till lagen och skyldigheten om att bereda modersmålsundervisning, 

mot att å andra sidan tillsätta tjänsten med en icke behörig modersmålslärare som inte alltid 

uppfyller utbildningskraven är motstridiga intressen. Det verkar dessutom förödande att för en 

modersmålslärare med ett minoritetsspråk och utan adekvat utbildning tvingas in i flera 

liknande visstidsanställningar som modersmålslärare i flera kommuner. Jag undrar hur 

inkluderande det i längden är för modersmålsläraren. Vem äger tolkningsföreträde kring 

frågan om tjänstefördelningarna och rekrytering av rätt lärare?  Jag ställer mig frågande kring 

hur tankarna går när hela verksamhetens behov går åt att förvalta och administrera 

verksamheten, istället för att inifrån utveckla och kvalitetssäkra organisationen med hjälp av 

modersmålslärarna; ett behov som framkom via en av modersmålslärarna. En av rektorerna i 

min studie belyser hur självkänslan och självförtroendet skiljer sig mellan modersmålslärare 

med utbildning och lärarna utan lärarutbildningsbakgrund, som rektorn kunde uppleva inte 

var lika trygga och säkra. I senare studier beskriver Tamm och Luyet (2011) att arbetsinsatsen 

är avhängig från hur man känner sig; dvs. människor eller medarbetare med en god 

självkänsla åstadkommer mer och är också avsevärt mycket gladare och kan uppleva en annan 

tillfredsställelse med sig själva (s.294). De beskriver vidare att om människor har dålig 

självkänsla vad gäller den egna betydelsen och är oroliga för att ignoreras när det inte finns 

fog, så kan detta skapa rigida beteenden när det gäller känslan av tillhörighet.   

Om Samarbete – modersmålslärare/rektorer 

Samarbetsinriktade relationer utgår enligt Tamm och Luyet (2011) ifrån fem grundläggande 

färdigheter vilka kännetecknas av samarbetsvilja, öppenhet, personligt ansvar, självkännedom 

och problemlösande förhållningssätt (s. 295). Hessel och Ekberg (2008) samt Alwan (2010) 

tar upp vikten av ett gott samarbete och tid för samarbete. Rektorerna i min studie beskriver 

en enhetlig bild kring svårigheten till samarbete som huvudsakligen förklaras med att arbetet i 

sig inte ger utrymme för samarbete med många skolor och villkorad med en ständig 

tidspassning.  En av rektorerna förklarar att modersmålsläraren måste hitta vägar för att trivas 
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med sitt arbete för att därigenom uppnå ett ökat samarbete. Min tolkning är att rektorns utsaga 

ger en förenklad bild av hur modersmålslärarna bör agera för att få möjligheter till samarbete. 

En annan rektor konstaterar att dagen för modersmålsundervisning krockar med kommunens 

pedagogdag utan att närmare förklarar varför man inte kunnat åtgärda detta; dvs. rektorn visar 

inte på att man tagit initiativ för att ändra på dessa olyckliga omständigheter och skyller 

därmed indirekt på kommunförvaltningen.  Lorentz och Bergstedt (2006) framhåller att i 

arbetet som ledare i mångetniska skolor ha några kvaliteter, vilka enligt dem är ”att vara en 

engagerad och humanistisk människa med socialt ansvarstagande och ett genuint intresse för 

människor” (s. 102). 

Ett av resultaten som framkommer under intervjuarna med modersmålslärarna är att samtliga 

modersmålslärare visar på ett inkluderande språk och synsätt. Svaren präglas i hög grad av en 

samarbetsvillig attityd och ödmjukhet.  Vad är då grundförutsättningar för ett gott samarbete? 

Enligt Asmervik och Ogden (2010) präglas ett gott samarbete av ”lika värde, ömsesidig 

respekt och gemensamt ansvar” (s. 113), där ”alla parter respekteras för sin kompetens och 

där alla bidrar till samarbetet på jämställd fot”. Något som karakteriserar modersmålslärarnas 

svar är en utpräglad samarbetsvilja, vilket också Tamm och Luyet (2011) beskriver som en av 

grundförutsättningarna.  Ett samarbete baserad på samarbetsvilja skulle gynna alla parter; dvs. 

skapa en ´win-win situation` där alla kan utvecklas. För modersmålslärarna skulle ett ökat 

samarbete vara språkutvecklande genom att i större utsträckning kunna få kommunicera med 

svensk skolpersonal. Skolpersonalen å andra sidan skulle därigenom få tillfällen att tränas i 

interkulturell kommunikation (Lorentz & Bergstedt, 2006) som därigenom får en ökad 

förståelse för andra kulturer, vilket i sin tur också kan leda till en ökad inkludering av elever 

med ett annat modersmål än svenska.  

Om Specialpedagogiskt stöd – modersmålslärare/rektorer 

Alwan (2010) framhåller att kvalitén vad gäller studiehandledningen som stödinsats, kritiseras 

med tanke på handledningstiden som inte räcker och där modersmålsläraren inte förses med 

lämpligt material innan handledningstillfället. Även samarbetssvårigheter nämns som ett 

kriterium, som är en konsekvens av studiehandledarnas och modersmålslärarnas varierande 

arbetstider. Skolinspektionen (2014) fastslår att de skolor som erbjuder studiehandledning mer 

utgår från skolans rutiner än från elevens behov.  Mina intervjuer med rektorerna förstärker 

bilden om att studiehandledning enligt en av rektorerna är ett ”påfund med en del brister”.  

Det framgår att studiehandledning är en tjänst som skolorna köper och där modersmåls-

verksamheten levererar en ´vara eller beställning` i form av en studiehandledare istället för 
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skickliga och kompetenta lärare. Köp- och säljsystemet kan i sig bidra till att ge denna 

stödåtgärd en opersonlig stämpel som indirekt överförs på den som ska leverera tjänsten. 

Vems ansvar är det att kvalitetssäkra denna s.k. tjänst som skolorna köper in? Det framgår av 

en av modersmålsverksamheterna med 120 lärare, att det inte finns tid för annat än operativt 

och administrativt arbete. Studiehandledaren kan heller inte vara en garant för kvalitets-

säkring, eftersom det framgår att dessa oftast saknar relevanta ämneskunskaper och inte alltid 

har en lärarbakgrund.  En annan rektor erkänner att inte ens denna skulle känna sig kompetent 

nog att undervisa i olika ämnen. Enligt Alwan (2010) saknas tid för överlämning av 

information och undervisningsmaterial mellan studiehandledaren och klassläraren. Frågan jag 

ställer mig är om det är befogat att leta efter brister och fel hos inte alltid behöriga 

modersmålslärare när förmodligen inte ens en vanlig klasslärare skulle klara av att undervisa 

en elev i exempelvis åk 9 i flera olika ämnen vilka oftast är NO, SO och matte. Problemen är 

betydligt mer komplexa om man bara ser till ett delproblem vad gäller att samordna 

undervisningen i en lämplig lokal och få till tid för samarbete kring eleven. En av slutsatserna 

är att graden av modersmålslärarnas inkludering i skolornas verksamhet både påverkar och 

gynnar förutsättningarna för ett mer lyckad elevstöd i form av modersmålsundervisning och 

studiehandledning.  

Övrigt särskilt stöd – modersmålslärare/rektorer 

Ett mycket överraskande resultat som framkommit är att samstämmigheten och kongruensen 

kring frågan om det är viktigt med specialpedagogiskt stöd besvarades enhälligt; dvs. både 

modersmålslärare och rektorer anser att frågan om särskilt stöd är mycket viktigt. Kan 

resultatet vara en indikator för att detta är ett av de områden där både rektorer och 

modersmålslärare känner att det görs minst? Alla rektorer bekräftar att man borde arbeta mer 

kring barnen i behov av särskilt stöd och en av rektorerna hävdar att det är omöjligt för 

modersmålslärarna att ha tillräckliga kunskaper för att möta elever med särskilda behov när 

enligt rektorn inte ens klasslärarna har dessa kunskaper. Kanske är detta att komma så nära 

kärnan man kan komma; dvs. att i frågan om specialpedagogiska kunskaper går det inte att 

kategorisera- oavsett modersmålslärare, ämneslärare eller klasslärare; specialpedagogiska 

kunskaper har den som har studerat specialpedagogik som inriktning. Därför är det viktigt att 

hitta rutiner om hur man kan dela på den specialpedagogiska kompetensen som finns 

tillgängligt. En relevant fråga som Asmervik och Ogden (2010) lyfter alldeles i början är om 

”specialpedagogiken ska ingå i alla pedagogers utbildning eller om den ska vara ett område 

för specialistutbildning?” (s. 9). Deras svar är enligt följande: 
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Vi anser att svaret på den frågan är ´både-och`. Diskussionen om vilka delar av specialpedagogiken 

som ska vara allmängods är något vi måste lära oss att leva med, det är en del av livet som 

specialpedagog. Det är ställt utom all tvivel att specialpedagogiken kräver väldefinierade 

fackkunskaper utöver de kunskaper som den pedagogiska grundutbildningen ger.   

Om Inkludering – samarbete – specialpedagogiskt stöd 

Modersmålslärarnas och rektorernas svar tyder på att samarbete är en viktig förutsättning för 

att modersmålslärarna ska kunna känna sig samhöriga, delaktiga och inkluderade i skolorna i 

större utsträckning.  Kan det vara så att samarbetet är en förutsättning för att känna sig 

inkluderad eller tvärtom; att inkludering är en förutsättning till ökat samarbete? Oavsett vilket 

så innebär både inkludering och samarbete en möjlighet till ökad och bättre kommunikation 

med skolans övriga personal, samtidigt som det också borde leda till ett ökat och bättre stöd 

till elever med behov av särskilt stöd, att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det 

går knappast att tro annat än en på att det skulle kunna ge en positiv effekt för elever med 

annat modersmål än svenska om man kan skapa förutsättningar för ökat samarbete och 

inkludering mellan skolans ordinarie lärare och modersmålsläraren. Mina tankar kring studien 

summeras därför enligt följande processkarta:  

Ökad inkludering av modersmålslärarna i lärarkollegiet möjliggör samarbete - som möjliggör tillgång 

till skolans spetskompetens – som leder till ökad förståelse kring elevens behov – som ökar 

modersmålslärarens specialpedagogiska kunskaper – som blir mer professionell som lärare – som 

därmed återigen blir mer inkluderad genom ökad likvärdighet.  

Studiens resultat i den specialpedagogiska praktiken 

Den inledande sammanställningen av resultatet har fått mig att inse att modersmålslärarna inte 

känner sig tillräckligt inkluderade och att rektorerna utifrån sitt perspektiv bekräftar detta. 

Vidare saknas det tid för samarbete mellan skolans ordinarie personal och modersmålslärarna, 

vars uppgift är att undervisa och stödja elever i behov av stöd via bland annat 

studiehandledning, där viktiga begrepp i ett ämne kan förklaras för elever på deras 

modersmål. Slutsatsen blir således att modersmålsundervisning och studiehandledning som ett 

stöd för eleven aldrig kan uppnå sitt syfte fullt ut. Närmare bestämt, om modersmålslärarna 

inte känner sig inkluderade och om det på grund av arbetets karaktär inte finns tillräckligt med 

tid och tillfällen för samarbete med skolans ordinarie personal – hur ska då modersmålslärarna 

kunna vara ett stöd för eleven? Att blunda för modersmålslärarnas viktiga uppdrag som i 

dagsläget hamnar utanför skolans ordinarie verksamhet, är att inte utnyttja den resurs som 

finns att tillgå för elever med annat modersmål än svenska för att de ska ha möjlighet att nå 

målen.  
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Denna studie har varit ett omfattande arbete med en tillbakablick om vad forskning för 12 år 

sedan har kommit fram till och med en nulägesbeskrivning, där erfarenheter av både 

modersmålslärare och rektorer i stor utsträckning fortfarande stämmer överens med dåtidens. 

Detta ger upphov till att lyfta frågan om modersmålsundervisning som ett stöd för barn och 

elever med ett annat modersmål än svenska till en högre nivå. Det är politikernas ansvar att 

involvera, engagera och aktivt bjuda in alla medborgare till en samhällsdebatt. Vi behöver 

opinionsbildare där Lärarfacken, Skolverket och Skolinspektionen behöver ta en aktiv roll och 

framförallt ta striden med landets ledande politiker och kommunpolitikerna. Om modersmål 

och studiehandledningens syfte som stöd för våra elever ska bli en hållbar insats framöver, 

behöver vi skapa rimliga förutsättningar och enhetliga riksövergripande riktlinjer för 

verksamheten.   

Förslag till fortsatt forskning 

Det råder en stor överensstämmelse mellan vad tidigare forskning kommit fram och med vad 

som framkommit i denna studie. Detta i sig är ett resultat och frågan om varför så lite har 

förändrats under ändå så många år kan vara något för den framtida forskningen att undersöka. 

Denna studie har fokuserat på interaktionsrelaterade faktorer och mitt förslag till fortsatt 

forskning är att det vore intressant med en större undersökning om hur 

modersmålsverksamheten används för att stödja elever i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga  

Bilaga 1, Missivbrev 

Hej, 

 

Mitt namn är Ilona Stadelmann och jag läser just nu sista terminen på 

specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet. Jag är grundskollärare i botten i 

ämnena tyska/engelska, men arbetar sedan 3 år som modersmålslärare i xxxxxx kommun; 

detta vid sidan om mina pågående studier. 

 

Jag ska nu påbörja mitt examensarbete och det är med anledning av detta som jag härmed 

kontaktar dig. Jag har för avsikt att genomföra en intervjuundersökning som syftar till att 

belysa:  

 
Syftet med studien är att belysa rektorers och modersmålslärares erfarenheter av att använda 

modersmålsundervisning till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. 

 

Jag skulle vara tacksam om jag fick tillfälle att träffa dig för att genomföra en intervju med 

dig utifrån några på förhand formulerade frågor; s.k. intervjuguide. Det finns givetvis också 

tillfälle och utrymme för öppna och spontana följdfrågor under pågående intervju/diskussion 

som beräknas ta ca 1 timme. 

 

Dina uppgifter och svar är konfidentiella och behandlas med sekretess; dvs. eventuella svar 

från din sida blir anonyma och avidentifieras. 

 

Min förhoppning med undersökningen är att belysa och förhoppningsvis bidra till 

utvecklingen av modersmålsverksamheten och du får givetvis ta del av min studie när jag blir 

klar. 

 

Jag hoppas kunna få boka en tid med dig och ser fram emot att träffa dig. 

 

Tack på förhand! 

Ilona Stadelmann 

mobilnummer 

 

mailadress 
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Bilaga 2, Semistrukturerad Intervjuguide – 

Modersmålslärare 

 

Inkludering/Samarbete 

1. Vilken utbildning? Hemlandet/Sverige? Hur många år bosatt i Sverige? Svensk 

medborgarskap? 

2. Hur många arbetat som ML?  Hel- deltid? Timanställning? Ytterligare anställning i 

annan kommun?   

3. Betraktar du ditt språk som minoritetsspråk eller majoritetsspråk?  

4. Vad innebär begreppet ”inkludering” för dig? På vilket sätt känner du dig 

inkluderad/delaktig i de olika skolornas verksamheter där du dagligen arbetar?  Är det 

viktigt för dig att vara inkluderad och kan du i så fall ge några exempel på hur det ska 

se ut?   

 

5. Tycker du att modersmålsverksamheten ska inkluderas i skolans ordinarie verksamhet 

eller fungera som en egen/självständig- del/verksamhet/organisation? 

6. Vad innebär begreppet ”samarbete” för dig? Vilket samarbete har du i dagsläget med 

skolans verksamma personal och spetskompetens?  

 

7. Behövs det/skulle du vilja ha någon form av samarbete med skolans ordinarie personal 

ute i skolorna? Finns det/ Hur i så fall ser du förutsättningarna till ett sådant ökat 

samarbete? Tror du att ett ökat samarbete skulle bidra till en ökad inkludering av 

modersmålslärarna i den befintliga personalgruppen ute i de ordinarie 

skolverksamheterna? D.v.s. Ett ökat samarbete lika med ökad inkludering? 

8. Har du några förslag kring hur samarbetet kan organiseras/se ut?  

 

Specialpedagogik- stöd och hjälpmedel 

9. Tror du att det är viktigt att ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper? Vad vet 

du om olika funktionsnedsättningar, ex. läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, ADHD, 

etc.? Har du i dagsläget kontakt med en ut av skolans specialpedagoger? Anser du att 

din egen verksamhet skulle behöva ha en specialpedagog för handledning/konsultation 

och stöd ute på skolorna? 

10. Anser du dig ha kunskaper att möta och undervisa elever med särskilda behov eller 

olika funktionsnedsättningar?  

11. Har du i dagsläget studiehandledning/ enskild undervisning med elever i behov av 

särskilt stöd eller andra ev. funktionsnedsättningar?  

12. Har du kontakt med personalen ute i skolorna du kan vända dig för att få stöd vad 

gäller undervisningen/problem med dina elever? Känner du dig lyssnad på och 

förstådd? Finns det tid för stöd/konsultationssamtal ute på skolorna där du arbetar?  
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13. Tror du att det viktigare att vara inkluderad i den verksamheten först och sen gå ut…. 

14. Är det några kunskaper du saknar och som du känner kan vara bidragande till att 

samarbetet/kommunikationen försvåras ute i de ordinarie skolorna? Tror du att ett 

bättre (organiserad) samarbete skulle bidra till en ökad inkludering ute i skolorna? 

15. Hur anser du att du blir bemött och mottagen i din roll som ML av skolans ordinarie 

personal ute på dina olika arbetsplatser/skolor? Vad beror det på tror du? 

16. Hur upplever du samarbetet med skolans ordinarie personal; dvs. rektor och elevens 

ev. klasslärare, mentor, samt skolans specialpedagogiska teamet?    

17. Huruvida upplever du att din kompetens och pedagogiska skicklighet tas tillvara av 

skolorna? Exempel? 

18. Hur upplever du din egen arbetssituation och arbetsmiljö; dvs. vilka faktorer uppfattar 

du som hinder i ditt dagliga arbete och vilka åtgärder är i så fall nödvändiga för att 

föra/driva utvecklingen framåt och därmed framförallt till gagn för eleverna? 

19. Har du/kan du nämna några konkreta förändringsförslag/ idéer du känner behöver 

tillsättas?  

20. Anser du att du dig kompetent, trygg och kunnig i din roll som ML? Känner du dig 

bekräftad och respekterad av din a)arbetsgivare b)övriga Modersmålskollegor c) 

svenskt personal ute i skolverksamheterna? 

Bilaga 3, Semistrukturerad Intervjuguide 

Rektorer 

 
 

 
  

1. Kan du berätta lite om din egen bakgrund? Kultur, språk och har du själv arbetat som 

modersmålslärare?  

 

2. Till att börja med: hur angeläget och viktigt anser du att det är att ML 

behöver/bör/måste inkluderas i skolans ordinarie och specialpedagogiska verksamhet? 

Varför? 

 

3. Hur tolkar du inkludering i detta sammanhang? Vad menas med att få en mer given 

och delaktig roll? 

 

4. Hur definierar du samarbete?  

 

5. Eller ska modersmålsverksamheten samt deras lärare vara/organiseras/behandlas som 

en egen del?  

 

6. Anser du att det råder inkludering av ML och Er verksamhet ute i de ordinarie 

skolverksamheterna?  

 

7. Hur tror du att ML själva uppfattar vad gäller huruvida de upplever att de blir 

inkluderade?    
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8. Anser du att dina medarbetare har tillräcklig med utbildning och kompetens för att ge 

studiehandledning, samt möta elever med särskilda behov och ev. 

funktionsnedsättningar?  

 

9. Hur viktigt är det att ML har vissa didaktiska, pedagogiska kunskaper och färdigheter 

för att kunna bemöta elever med andra förutsättningar och särskilda behov? (Vissa 

utbildningskrav?) 

 

10. Vilka redskap dvs. vilket stöd och specialpedagogiska hjälpmedel får respektive får 

ML tillgång till, vad gäller elever i behov av särskilt stöd och studiehandledning, samt 

vid andra funktionsnedsättningar – både internt inom den egna verksamheten samt ute 

på skolorna? 

   

11. Har ni pedagogiska diskussioner och konferenser, där man får möjlighet att diskutera 

”svåra elevärenden”? Har ni i Er egen verksamhet utbildad personal med 

specialpedagogiska kunskaper som kan ge handledning och stöd internt? 

 

12. Hur ser du (rektorerna) på förutsättningarna vad gäller att få till ett samarbete?  

 

13. Hur fungerar/hur ser samarbetet med ordinarie skolan/skolans ordinarie personal ut i 

dagsläget? Kan du beskriva det? Hur skulle du vilja beskriva det? 

 

14. Hur i så fall tycker du att samarbetet mellan ML och skolans verksamma personal kan 

utvecklas? Om du anser att det behövs?  

 

15. Tror du att det är möjligt att stärka ML position/roll genom ett ökat 

samarbete/samverkan med skolans ordinarie personal och spetskompetens?  

 

16. Avslutningsvis: vilka faktorer uppfattar du som (största) hindren i 

Modersmålsverksamheten och vilka åtgärder är i så fall nödvändiga för att föra/driva 

utvecklingen framåt och därmed framförallt till gagn för eleverna? 
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