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Syftet med detta examensarbete var att belysa hur modersmålslärare och elever upplever 
modersmålsundervisningen i den stad där vi valt att göra vår undersökning. Metoden som 
användes var intervjuer med tio elever och två lärare inom modersmålsundervisningen. 
Definieringen av modersmål var enligt lärarna språket man talar hemma. Modersmålslärarna 
upplevde sin arbetssituation som positiv. Modersmålslärarna och deras elever var överens om 
att det inte fanns några nackdelar med modersmålsundervisningen. Däremot såg 
informanterna flera fördelar med undervisningen, bland annat visar det att den stärker 
eleverna språkligt. Resultaten visar att i skolorna där undersökningen gjordes fungerade 
modersmålsundervisningen bättre än förväntat efter att ha läst olika litteratur. Slutsatsen är att 
modersmålslärarna, eleverna och deras föräldrar är till största delen nöjda med 
modersmålsundervisningen.
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1 Inledning
Att skriva ett arbete om modersmålsundervisning känns viktigt med tanke på att vi bor i en 
stad där det finns ett stort antal invandrarelever och att vi i framtiden kan komma att vara 
deras lärare. Vi valde dock att enbart undersöka hur den somaliska 
modersmålsundervisningen fungerar därför att det är den största gruppen i 
modersmålsundervisning i staden där vi valt att göra vår undersökning. 

Vi var under våra första terminer placerade på partnerskolor utan elever med 
invandrarbakgrund. Detta medverkade till att vi i ännu högre grad ville lära oss mer om 
invandrarelever då vi visste att verkligheten såg annorlunda ut på så väldigt många skolor. 
Under tidigare terminer har vi båda två gjort arbeten kring modersmålsundervisningen och 
tyckte därför att det var ett passande ämne att skriva ett examensarbete om tillsammans.

När vi tidigare läst om modersmålsundervisning har litteraturen visat endast de negativa 
delarna av undervisningen. Problemen som finns med modersmålsundervisning är bland annat 
bristen på undervisningsmaterial och lärarens stressiga situation med arbete på flera skolor 
som också påverkar gemenskapen och samarbetet med de övriga lärarna på skolorna. Vi ville 
ta reda på om verkligheten såg ut så i staden där vi valde att göra vår undersökning.

Tuomela (2002) berättar att regeringen anser att modersmålsundervisning i den obligatoriska 
skolan och gymnasieskolan är led i arbetet med att stärka både den personliga och kulturella 
identiteten hos de barn och ungdomar som har utländsk bakgrund. Vi har tagit fasta på detta 
och utgått från det när vi gjort vårt examensarbete.

Skolverket skriver på sin hemsida att barn med annat modersmål än svenska har rätt till 
modersmålsundervisning. Att delta i modersmålsundervisningen är frivilligt men 
kommunerna är skyldiga att anordna undervisning i modersmål om eleverna talar ett annat 
språk än svenska som umgängesspråk hemma. Finns det dock ingen lämplig lärare eller om 
antalet elever i undervisningsgruppen understiger fem så behövs inte undervisningen erbjudas. 
Dessa begränsningar gäller dock inte något av Sveriges fem minoritetsspråk vilka är samiska, 
finska, meänkieli, romani och jiddisch. Tuomela (2002) rapporterar att det är föräldrarna som 
får välja om eleverna ska läsa den frivilliga undervisningen i sitt modersmål.

Det finns cirka en miljon grundskoleelever i Sverige och av dessa har ungefär 14 % 
flerspråkig bakgrund skriver Lidberg (2006). Förutom de fem minoritetsspråk som talas i 
landet så finns det omkring 140 invandrade minoritetsspråk representerade i den svenska 
skolan. 

Fredriksson och Taube (2003) betonar att som lärare får man inte glömma att alla barn är 
unika, bara för att man kommer från samma land betyder inte det att man är samma barn. 

Genom att ge eleverna mer kunskap om sin egen kultur och även om den egna 
minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till att hjälpa eleverna att göra 
jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin situation, och ett av syftena 
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med ämnet modersmål är just att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika 
kulturer. (www.skolverket.se)

I kursplanen för modersmålsundervisning (www.skolverket.se) står att läsa att skolan skall i 
sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven:

– utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och 
skriftligt på modersmålet,

– utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda 
slag av texter på modersmålet,

– tillägnar sig kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna 
göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket 
och därigenom utveckla sin tvåspråkighet, 

– tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i 
sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med 
svenska förhållanden, 

– stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel
kulturtillhörighet, 

– grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller 
tillägnar sig litteratur på annat sätt,

– lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till 
sig själv och sin egen situation,

– lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin 
kunskapsutveckling och på så sätt tillägnar sig ett ord- och 
begreppsförråd inom olika områden. 

                                                                                                 (www.skolverket.se)

1.1 Syfte
Syftet med vår undersökning är att belysa hur modersmålslärare och elever upplever 
modersmålsundervisningen i den stad där vi valt att göra vår undersökning.

1.2 Forskningsfrågor
• Hur definierar våra informanter ordet modersmål?
• Hur upplever modersmålslärarna i vår undersökning sin arbetssituation? 
• Vilken betydelse anser lärarinformanterna och elevinformanterna att modersmålet har 

för elevernas utveckling?
• Stärker modersmålsundervisningen elevernas personliga och kunskapsmässiga 

utveckling?

1.3 Begreppsdefinitioner
Vi kommer i vårt examensarbete att använda oss av begreppet modersmål. När vi talar om 
modersmål menar vi det språk som individen är uppväxt med och det språk som talas i 
familjen. Modersmålet är det språk som kopplas till känslor och tidiga upplevelser. Vilken 
referens?
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Svensson (1998) skriver att när det gäller att förklara vad ett modersmål egentligen är så 
finns det fyra definitioner som underlättar förklaringen. Enligt Svensson kan det finnas vissa 
problem med definitionerna.

• Första definitionen är att modersmål är det första språk man som individ talar. 
Problemet med detta är att då bortses det från dem som lär sig fler språk redan från 
början. 

• Den andra definitionen är att modersmålet är det språk som individen behärskar bäst. 
Detta kan dock ställa till problem då människor kan använda olika språk inom olika 
situationer. 

• Den tredje definitionen är att modersmålet är det språk som människan använder sig 
mest av. Detta kan ses som ett problem då barn ofta pratar det senast inlärda språket i 
skola och även på fritiden bland sina vänner. De vuxna i sin tur kan tvingas att 
använda det språk de inte behärskar så bra då de arbetar.

• Den fjärde och sista definitionen av modersmål är att det är det språk som individen 
identifierar sig med.

Med detta visar Svensson (1998) att definitionen av modersmål skiftar och ingen av de 
ovanstående definitionerna är heltäckande. Den naturliga begreppsbestämningen av 
modersmål är att det är det språk som ens mor talar oavsett kvalitet eller status. Det är det 
språk som kopplas till känslor och tidiga upplevelser. 

Ladberg (2000b) hävdar att de flesta länder har ett officiellt språk. Det språket används i 
skolundervisning, i radio, TV, tidningar och hos myndigheter. En del länder har två eller flera 
officiella språk. Det officiella språket (eller språken) måste alla medborgare lära sig för att 
kunna klara sig i samhället. Det officiella språket sammanfaller med modersmålet för de flesta 
infödda svenskar. För många människor runt om i världen är landets officiella språk ett annat 
än deras modersmål. De människorna växer upp med ett eller flera språk som talas med familj 
och vänner och ett annat språk i skolan och i samhället. Ladberg menar att för miljontals 
människor i världen är det lika naturligt att dagligen växla mellan olika språk som det är för 
oss enspråkiga att hålla oss till svenska. Det finns inget som säger att ett och samma språk 
måste fylla alla funktioner i livet, det viktiga är att individen har något språk för alla 
situationer och kan kommunicera med andra människor som förstår en.

2 Litteraturgenomgång

2.1 Modersmålsundervisningshistorik OBS Ändrat

Paulin (1993) skriver att behovet av hemspråksundervisning har vuxit fram på grund av 
förändringar av strukturen i samhället. Under 1960- och 1970-talet när det kom invandrarbarn 
till svenska skolor så satte man dem i svenska klasser och gjorde allt för att de skulle lära sig 
språket så fort som möjligt. Målsättningen var att eleverna på detta sätt skulle bli svenskar. 
Detta gjordes i all välmening men då glömdes det bort att språket eller språkinlärningen inte 
var det viktigaste för barnens identitetsutveckling utan att det var viktigare att inte tappa bort 
sin identitet och kulturtillhörighet. Det skolorna inte heller tänkte på var att människor inte 
byter etnisk identitet bara för att de flyttar från ett land till ett annat. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) samt Roth (1998) berättar att under 1960-talet började 
möjligheterna att få hemspråksundervisning för invandrarbarn och barn från inhemska 
minoriteter att förbättras i den svenska skolan. Vidare fortsätter Hyltenstam och Tuomela att 
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berätta att redan i Lgr 62 fanns det anvisningar om undervisning i finska så 1962 kunde 
finska elever välja finska som skolämne i sjunde och åttonde klass. I Lgr 69 
rekommenderades att kommunerna skulle inventera antalet elever med annat hemspråk än 
svenska och att de skulle informera dessa elevers föräldrar om möjligheten till undervisning i 
hemspråket. Skolstyrelserna skulle sedan bedöma om det fanns ett behov av 
hemspråksundervisning samt om de hade förutsättningarna för att anordna detta. Dessutom 
fanns en kursplan i finska vars allmänna innehåll rekommenderades även i övrig 
modersmålsundervisning.

Hyltenstam och Tuomela (1996), Roth (1998) samt Tuomela (2002) skriver att 1977/78 års 
hemspråksreform innebar att de svenska kommunerna blev skyldiga att anordna 
hemspråksundervisning och även en studiehandledning på elevernas hemspråk. När 
hemspråksreformen trädde i kraft blev den ett viktigt medel för skolans del i försöken att göra 
riktlinjerna i invandrarpolitiken verkliga. Det föreslogs att samhället skulle stödja en 
utveckling av aktiv tvåspråkighet i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. 
Kommunerna blev skyldiga att se till att modersmålsberättigande elever erbjöds 
modersmålsundervisning. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) beskriver att hemspråksreformen medförde ett ändrat 
statsbidragssystem vilket innebar att kommunerna fick en resurs av 1,1 lärartimme i veckan 
för varje deltagande grundskoleelev. Kommunerna fick själva bestämma över hur de ville 
lägga upp undervisningen samt vilka lärare som skulle anställas. Enligt hemspråksreformen 
var hemspråk ett frivilligt ämne som eleverna fick välja varje läsår. Om eleverna avsåg att 
läsa sitt modersmål var lektionerna obligatoriska under hela läsåret. En elev fick endast 
undervisas i ett modersmål. Hyltenstam och Tuomela berättar att det var först nu som 
kommunerna i egentlig mening inrättade tjänster för hemspråkslärare. En hemspråkslärare ska 
kunna undervisa invandrarelever i sitt eget modersmål samt ge dem studiehandledning i 
språket. De ska dessutom kunna medverka i kontakter mellan hem och skola. 
Hemspråkslärare utbildades under 1977-1988 på hemspråkslärarlinjen som omfattade två års 
studier. Totalt utbildades 1301 hemspråkslärare under denna period. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) har vidare skrivit att fram till 1985 var det de elever som 
hade hemspråket som ett levande inslag i hemmet som var berättigade undervisning i 
hemspråk. Därefter snävades kraven till vilket innebar att en eller båda föräldrarna var 
tvungna att använda språket som ett dagligt umgängesspråk med barnet.

1990 gjorde RRV, Riksrevisionsverket, en granskning av invandrarundervisningen i 
grundskolan. Hyltenstam och Tuomela kommenterar granskningen som ett ideologiskt 
slagfält. Granskningen visade att hemspråksundervisningen var onödigt kostsam samt att det 
fanns brister i ledning och organisation i de fem län där uppgifterna samlats in. Dessutom 
lyfts det fram att elevgrupperna är små, undervisningen ligger parallellt med annan 
undervisning samt att många av lärarna är obehöriga och har problem med schemaläggningen 
då de ofta arbetar på flera skolor parallellt. Samtidigt som RRV publicerade granskningen 
aviserade regeringen nedskärningar i statsbidragen till hemspråksundervisning. Riksdagen gav 
dock inte regeringen sitt stöd i nedskärningsfrågan. Trots detta hade RRV:s granskning 
tillsammans med förslaget med nedskärningar från regeringen påverkat kommunerna och 
många skolor valde att dra ner på hemspråksundervisningen. Anledningen till att Hyltenstam 
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och Tuomela kommenterar granskningen över huvudtaget är för att den fått större betydelse 
för den politiska hanteringen av hemspråksundervisningen än något annat tidigare fått.

Hyltenstam (1996) skriver att 1991 ändrades bestämmelserna för hemspråksundervisningen så 
att nu krävdes det att det fanns en grupp på minst fem elever för att anordna en 
undervisningsgrupp i hemspråk. Det var nu Skolverket inrättades och det infördes nya lagar 
om hur fördelningen av statliga resurser skulle gå till. Under 1991-1992 fick kommunerna en 
gemensam resurs för hemspråksundervisning samt svenska som andraspråk men sedan 1993 
har kommunerna själva rätt att bestämma hur de vill fördela sina resurser till 
hemspråksundervisning då de får ett statligt bidrag utan öronmärkning för särskilda ändamål.

Roth (1998) berättar att när Lpo94 blev den gällande läroplanen kvarstod det tidigare 
regelverket att hemspråksundervisningen var ett frivilligt ämne men med begränsningar som 
att en elev har rätt att få undervisning i sitt hemspråk under sammanlagt sju år. I den tidigare 
invandrarpolitikens kommitté argumenterades det för att undervisningen bör bedrivas på 
timplanebunden tid. Kommittén har på bland annat Skolverkets inrådan tagit bort namnet 
hemspråksundervisning och istället valt att benämna ämnet som modersmålsundervisning. 
Benämningen ”hemspråk” leder till associationer till ett språk som bara används i hemmet 
eller i kontakt med släktingar.

2.2 Språkets betydelse för eleverna 

Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi 
människor behöver språk för att möta varandra, för att 
förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag 
nå fram till andra människor. Fråntas jag den möjligheten 
så blir jag ensam. Fasansfullt ensam. 
                                                                       (Ladberg 1996, s. 5.)

Ladberg (1999) påpekar att det är av stor vikt att tala ett språk flytande för att kunna 
kommunicera. Att tala flytande har två fördelar: dels går det snabbt och dels går det utan 
ansträngning. Ibland är snabbheten helt avgörande för att kunna kommunicera. Om en individ
sitter och tänker på hur hon ska formulera sig för länge kan hon missa tillfället att säga något 
relevant för hela samtalet har gått vidare.

I Sverige har de flesta svenskar vuxit upp med bara ett språk och därför upplever de att 
världen är enspråkig. Så ser dock inte verkligheten ut. Ladberg berättar att de flesta barnen i 
världen växer upp med mer än ett språk. Tidigare skrev Ladberg (1996) att vi som lever med 
bara ett språk tar språket som självklart men så fort det handlar om fler än ett språk blir det 
mindre självklart.

Ett språk är ingenting som du lär dig och sen kan för all framtid berättar Ladberg (1999). För 
den individ som lever i ett enspråkigt samhälle finns ingen större risk att han/hon ska förlora 
sitt språk, men för dem som är flerspråkiga kan detta dock bli realitet. Alla språk man talar 
måste användas annars går språklig kompetens förlorad. Det kan även vara modersmålet som 
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drabbas om det inte används under en längre tid. Om någon dessutom är borta från sin 
språkliga miljö så går denna miste om den utveckling som språket tillhandahåller. Inga språk 
står helt stilla i utvecklingen och detta gör att om en individ återvänder till sitt hemland efter 
en lång tid så upplever hon sitt språk som ålderdomligt.

I samhällen som är flerspråkiga är det en självklarhet att det är bra att kunna fler språk anser 
Ladberg (1996). I länder med ett officiellt språk krävs stora kunskaper i språket för att kunna 
skaffa sig en högre utbildning och arbeten som är välbetalda. I till exempel Indien som har 
många språk är många av de välbärgade och högutbildade människorna flerspråkiga. Där 
förknippas flerspråkighet med hög status och uppfattas som värdefullt. I bland annat Sverige 
och USA är förutsättningarna för flerspråkighet annorlunda. Majoritetens språk behövs för att 
kunna ta sig fram i samhället och där är det inte de välbärgade eller högt utbildade som är 
flerspråkiga.

Ladberg (1996, 1999) berättar att flerspråkighet inte uppfattas som värdefullt utan förknippas 
ofta med fattigdom och socialt underläge. Flerspråkighet kan ses som problem och vanliga 
uppfattningar är att det är svårt att lära sig nya språk eller skadligt att leva flerspråkigt. I 
Sverige är många fortfarande enspråkigt inställda och ovana att se flerspråkighet som något 
värdefullt. Författaren menar att det inte är onormalt att tala fler språk och det är heller inte 
svårare att lära sig två språk än ett. Däremot ses inte alltid flerspråkighet som en gåva anser 
Lidberg (2006). Trots att modersmålsundervisning erbjuds i skolan lyckas de flerspråkiga 
eleverna betydligt sämre i skolan än de enspråkiga. De flerspråkiga är klart 
överrepresenterade bland de elever som i år nio inte når målen i de behörighetsgivande 
ämnena. Det vanligaste skälet till detta är att eleverna har bristande kunskap i 
undervisningsspråket.

Ladberg (2000b) menar att det är en fördom att språk skulle hindra varandra och att de 
konkurrerar med varandra, människan lär sig inte ett språk på bekostnad av ett annat. 
Språkforskare har konstaterat att språk inte hindrar varandra. Om någon har svårt att lära ett 
språk beror det inte på att ett annat språk hindrar, det beror på att förutsättningarna för det 
språket är dåliga. Till exempel så lär sig inte barn sämre svenska för att de undervisas i sitt 
modersmål. Ladberg berättar att svenska barn inte lär sig sämre svenska för att de umgås med 
barn som talar andra språk, de lär sig bara sämre svenska om de umgås för lite med 
svensktalande. Ett hinder vid språkinlärning är bland annat att det finns bristande tillgång på 
eller begränsad användning av språket, andra hinder är de sociala som handlar om attityder, 
känslor och relationer. Enspråkiga fördomar kan också skapa hinder för den som lär sig att 
skämmas för sitt språk kommer att undvika att använda det.

Ladberg (2000a) påpekar att kunskaper i svenska språket ofta har fokuserats på ett ensidigt 
sätt i debatten om språk och integration i Sverige. Många tror att det finns en motsättning 
mellan att ett barn utvecklar sin familjs språk och att det utvecklar svenska språket och det 
finns även de som tror att bristande kunskaper i svenska språket skulle bero på 
modersmålsundervisningen. Att bara satsa på inlärning av svenska språket kan på lång sikt 
bidra till att inte vara med i familjegemenskapen. Att familjens språk fortsätter att vara 
användbara och respekterade är viktigt. Varje barns flerspråkighet måste erkännas av 
omgivningen och de olika språken och kulturerna godkännas i förskola och skola.
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                 Språk är en väsentlig del av kulturen och också av 
människans identitet. Språk och språkligkommunikation är 
de viktigaste medlen för att vidarebefordra kulturens 
världsbild till nästa generation. Men språk och 
kommunikation är också nödvändiga för praktiskt taget 
alla kulturens komponenter. De används för att forma och 
för att uttrycka ideologier, samhällsregler, värderingar och 
för att organisera verksamheter.

       (Hedenkrona & Kós-Dienes 2003 s. 19)

Svensson (1998) anser att språket kan styra tänkandet bland folk i samma kultur. Om vi som 
individer har få begrepp och litet ordförråd i vissa ämnen kommer vi inte att kunna prata om 
dessa i samma utsträckning som vi talar om annat. För att barn ska kunna uttrycka sina 
innersta tankar och känslor är det väsentligt att de får öva sitt modersmål. När ett barn byter 
språkmiljö minskar dess språkförmåga på modersmålet med en avsevärd hastighet. Det 
tidigaste språket vi lär oss är vår känslomässiga egendom skriver Ladberg (1999). Det hjälper 
oss att klä känslor i ord på ett sätt som inte senare inlärda ord kan göra. Språket blir en del av 
vår identitet.

Det är en nödvändighet att barnen utvecklar modersmålet eller familjens språk för att även 
som vuxen kunna kommunicera med släktingar anser Ladberg (2000a). Barnets förstaspråk är 
viktigt intellektuellt för att barnet ska kunna tänka, reflektera och tillägna sig nya kunskaper. 
Ett erkännande av språken är betydelsefullt socialt, det är detsamma som ett erkännande av 
identiteten och det är svårt för ett barn att hålla fast vid familjens språk om språket möts av 
motstånd eller motarbetas av samhället.

Enligt Lidberg (2006) använder flerspråkiga barn sina olika språk i skilda situationer. Det 
ordförråd som förknippas med familjen och den intima sfären i första hand har oftast 
utvecklats på förstaspråket medan andra delar av ordförrådet utvecklas i mer 
svenskdominerande sammanhang som till exempel skolan. Därför saknar många av de 
flerspråkiga eleverna en förankring i det språk som utgör huvudverktyget för den fortsatta 
kunskapsutvecklingen. Modersmålsundervisningen fungerar då som en länk mellan de två 
språken. 

Ladberg (2000b) påpekar att modersmålets betydelse ligger på många plan; känslomässigt, 
socialt och intellektuellt. Det är en känslomässig trygghet att kunna uttrycka sina känslor och 
tankar. Socialt sett är det viktigt att språket uppmärksammas och ses som värdefullt. 
Intellektuellt är modersmålet av största betydelse eftersom barnets tänkande kan ske mer 
obehindrat på modersmålet än det nya språket.

Barn lär sig språk i samspel med sin omgivning skriver Strömqvist (2003). Språkutvecklingen 
är knuten till både ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang. Det framväxande språket 
formas av såväl de speciella kommunikationsmönster barnen möter i sin omgivning som av 
biologiskt givna sätt att bearbeta information. Redan när barnet börjar jollra så kan det
urskiljas  vilket slags språk som barnet anpassar sig till, eftersom det enskilda barnet tidigt får 
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en prägel av sin språkliga omgivning. När barnet senare utvecklar ett språk och får ordet i sin 
makt, besitter barnet ett verktyg som det kan använda för att förändra världen.

Arnberg (2004) berättar att ett tvåspråkigt barn i allmänhet lär sig sina två språk antingen 
genom att lära sig båda språken samtidigt, från födseln vilket kallas simultan tvåspråkighet
eller så lär de sig först det ena språket och sedan det andra, vilket kallas successiv 
tvåspråkighet.

I modersmålsundervisningens kursplan står bland annat att ämnet syftar till att ge elever med 
ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina 
kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om den 
egna livssituationen tydliggöras (www.skolverket.se).

Arnberg (2004) skriver att modersmålet är av mycket stor betydelse för den personliga och 
kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. 
Modersmålsundervisning syftar också till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga 
individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att 
befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför 
det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.

2.3 Modersmålsundervisning
Paulin (2005) uttrycker att det finns två olika varianter av modersmålsundervisning. Dessa är 
undervisning i ämnet modersmål eller undervisning på modersmål, vilket kallas 
studiehandledning. Modersmål är ett eget ämne och har därför en egen kursplan. Det är dock 
ett frivilligt ämne som eleven antingen kan läsa som elevens val, inom skolans val eller 
utanför timplanebunden tid. Hur ämnet kan läsas är olika i olika kommuner. 
Studiehandledning ges som stödundervisning på elevens modersmål till dem vars svenska inte 
räcker till för kunskapsförmedling och lärande.

Det pedagogiska arbetet lyckas bäst om det kan byggas vidare på elevens kunskaper i sitt 
språk och det är viktigt att betrakta elevernas språkkunskaper som värdefulla skriver Ladberg 
(2000a). Genom att betrakta elevens språkkunskap som en tillgång och inte som belastning 
stöttar pedagogen eleven både intellektuellt och socialt. Ett framgångsrikt samarbete med 
elever med annat modersmål kräver en samverkan mellan modersmålslärare och svenska 
pedagoger- det gemensamma målet måste bland annat vara att varje elev ska kunna göra det 
bästa av sina förutsättningar.

Fredriksson och Taube (2003) samt Ladberg (2000b) uttrycker att det är viktigt att man som 
klasslärare intar en positiv inställning till tvåspråkighet och modersmålsundervisning på 
barnets förstaspråk. De lärare som har insett att kunskaper i olika språk stödjer varandra, ger 
eleverna större möjlighet att utvecklas på sitt modersmål. Då får eleverna större möjligheter 
att utvecklas både i svenska och på sitt modersmål.

För många elever är modersmålsundervisningen av stor betydelse anser Paulin (2005). De får 
bland annat hjälp med sin identitetsutveckling och kunskap om sitt kulturarv och sina rötter.
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Eleverna får möjlighet att utveckla sitt eget språk och fortsätta arbeta med utbyggnaden av 
det. Skolans undervisning ska främja elevernas tvåspråkighet och bikulturella kompetens. Det 
är viktigt att eleverna förstår sin identitet, kulturtillhörighet och minoritetssituation. Dessutom 
är det viktigt att eleverna uppmärksammar likheter och skillnader mellan föräldrarnas kultur 
och den svenska. Eleverna får också hjälp med att förstå det svenska systemet och den
svenska kulturen. De får studiehandledning i olika ämnen som gör att de båda språken 
utvecklas. 

Barnets modersmålsundervisning skiljer sig från övriga skolämnen för att det inte enbart 
handlar om skola och studieframgång, utan mest om livet berättar Ladberg (2000b).
Modersmålet handlar om kommunikation, identitet samt känslorna för de människor som 
tilltalas med språket. Dessutom skriver Ladberg (2000a) att modersmålsundervisning är 
frivillig, det gör att undervisningen blir starkt beroende av elevens motivation och också av 
föräldrarnas. 

Att läsning på modersmålet är en bra övning är något som Paulin och Huuhtanen Almgard 
(1993) tar upp. Genom läsningen ökar elevernas förmåga att stava och att skriva ledigt. 
Dessutom får eleverna större språklig medvetenhet, ordförrådet ökar och de får ett större 
begreppsförråd. Det kan även vara bra att ha en bänkbok att läsa i när man är färdig med 
andra arbeten och bara väntar på att övriga ska bli färdiga. I vissa språk är det svårt att få tag 
på relevant litteratur för eleverna att läsa och då kan lärarna, för att ändå få en bra kvalitet på 
undervisningen, låta eleverna göra sina egna böcker som sedan används. Detta är en metod 
som är beprövad på många skolor berättar Paulin och Huuhtanen Almgard. För att få ut 
maximalt av litteraturläsandet så är det viktigt att bearbeta texterna som eleverna läst. Genom 
litteraturen blir de delaktiga i sitt kulturarv och de får ökad kunskap om världen och andra 
människor. Att diskutera texten är inte för att se om barnen har förstått alla ord utan för att se 
om de förstår textens budskap så att de kan knyta an detta till sina egna erfarenheter och 
upplevelser. 

Ladberg (1999) anser att den elev som ska lära sig saker på ett nytt språk kan få mycket stöd i 
sin tillgång till kunskaper om denne får samtala kring och tänka på detta på sitt tidigare språk. 
Om modersmålet får utvecklas ordentligt får eleverna större förutsättningar att ta till sig 
kunskaper på det nya språket.

2.4 Placering av modersmålsundervisning
Modersmålsundervisningen har sedan början av 1990-talet legat efter timplanebunden tid 
berättar Tuomela (2002). Detta uppfattas av flera som negativt. Många elever måste vänta på 
lektionerna långa stunder efter den ordinarie undervisningen och detta har enligt lärarna gjort 
att bara de elever som är mest motiverade och starka orkat fortsätta med 
modersmålsundervisningen.

Tuomela (2002) skriver att i en tidigare undersökning framkommer det att många 
modersmålslärare tycker att undervisningsvillkoren är dåliga, bland annat för att 
schemaläggningen ligger utanför timplanebunden tid. Eleverna får långa skoldagar och blir 
stressade och att undervisningen ligger utanför den vanliga skoltiden gör att kontakten med 
övriga lärare knappt finns. I studien anser lärarna i modersmål att undervisning som är lagd 
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efter elevernas ordinarie skoltid gör att eleverna känner sig trötta och omotiverade för 
modersmålsundervisningen. I en annan studie gjord av Johansson 2000 anser också 
modersmålslärarna att deras undervisning ofta ges i lokaler som är olämpliga. Undervisningen 
sker ofta i kapprum, korridorer och grupprum och lärarna menar på att detta ger signaler till 
eleverna att ämnet har låg status vilket gör att de kan få dem att tvivla på värdet av sitt 
modersmål.

Ladberg (2000a) påpekar att schemaläggningen för modersmålsundervisning påverkar elevens 
motivation och även undervisningens kvalitet. Förut var det vanligast att den då så kallade 
hemspråksundervisningen låg mitt på dagen och eleverna var tvungna att gå ifrån sina vanliga 
lektioner vilket hade många nackdelar. Bland annat så gick eleven miste om sin undervisning 
och det splittrade gruppen. Idag är det vanligast att modersmålsundervisningen är efter 
ordinarie skoltid. De praktiska fördelarna med det är att det är lättare att få tag i anständiga 
undervisningslokaler och att eleverna inte behöver gå ifrån sin klass. Det negativa med sådan 
schemaläggning är att många elever är trötta efter en hel dag i skolan och det kan också 
kännas orättvist att behöva gå på fler lektioner när klasskamraterna blir lediga. Ladberg 
skriver även att det kan vara svårt för läraren att få in alla undervisningstimmar under 
eftermiddagarna. Det är inte lätt för lärarna i modersmål att kunna medverka vid planering i 
andra ämnen, att samverka med övriga lärare blir ett stort problem och modersmålslärarna blir 
isolerade från den övriga verksamheten i skolan. 

2.5 Lärarens uppgift och villkor
Paulin och Huuhtanen Almgard (1993) skriver att det finns två ledstjärnor som 
modersmålslärare bör arbeta efter. Den första är att tänka på att barnen lever i två kulturer och
därför måste undervisningen vara kulturell- och identitetsstärkande. Andra ledstjärnan är att 
tänka på att anknyta innehållet i undervisningen med övriga ämnen så att eleverna får begrepp 
och ord även på modersmålet.

För en del är modersmålsläraren en hjälp som inte kan värderas. Detta uppmärksammas av 
Ladberg (2000a) och Paulin (2005) Beroende på vilken kulturell bakgrund barnen har så ställs 
de inför olika utmaningar och då kan det vara bra att ha tillgång till modersmålslärare som 
kan hjälpa till och klargöra för barnen. En modersmålslärare har kunskaper och erfarenheter 
som svenska pedagoger saknar och därför kan modersmålsläraren bli en nyckelperson för 
elever med annat modersmål än svenska. När elever ifrågasätter sin identitet finns 
modersmålsläraren där och deltar i processen genom att bearbeta, hjälpa till att sätta ord på 
minnen, tankar och känslor genom att hon/han håller det egna språket och kulturarvet levande. 
Modersmålsläraren vet hur det är att leva som medlem av en språklig och kulturell minoritet i 
samhället precis som eleven, och hur det fungerar att lära sig svenska när det inte är det 
språket som är ens förstaspråk. Därför kan modersmålsläraren bli en länk mellan elevens 
ursprung och tillvaron i Sverige.

Paulin (2005) menar att en modersmålslärare bör vara en allmänbildad och skicklig pedagog. 
Hon/han ska kunna både sitt språk och det svenska språket och känna till de båda kulturerna. 
Den viktigaste uppgiften en modersmålslärare har är att vara en slags kulturtolk mellan 
elevens två världar. För en elev som nyss kommit till Sverige och bara känner till sin egen 
kultur, dess normer och regler är det självklart att betoningen i undervisningen ligger i att 
skapa förutsättningar för förståelse av det nya språket och kulturen. De elever som är födda i 
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Sverige eller bott länge i landet har andra behov. De kan oftast svenska språket bra och är 
införstådda med den svenska kulturen. De eleverna behöver istället utveckla sitt modersmål 
eftersom det är grundläggande för individens språk- personlighets- och tankeutveckling. 
Språket behövs också för att kommunicera med familjen och släkten.

Ladberg (2000a) berättar att en lärare som undervisar i modersmål måste ha kunskaper om 
barn i alla åldrar och ha arbetsuppgifter i olika nivåer eftersom många modersmålslärare 
undervisar i spridda åldersgrupper, från förskolan till gymnasiet. Undervisningsgrupperna 
varierar ofta i storlek, det kan vara från två elever upp till ett tiotal eller mer och olika 
gruppstorlekar kräver olika arbetssätt och förberedelser. Det krävs stora kunskaper och 
flexibilitet av modersmålslärare. I en och samma grupp kan det finnas elever som befinner sig 
på helt olika nivåer, bland annat kan de ha olika åldrar, skol- och språkkunskaper. Dessutom 
arbetar många av modersmålslärarna på flera skolor skriver Tuomela (2002).

Paulin (1993) påpekar att alla modersmålslärare har vetskap om hur undervisningen i språket 
ser ut i ursprungslandet. Detta innebär dock inte att de kan använda sig av samma metod i 
svenska skolan då undervisningssituationen ser ut som den gör. Undervisningstiden för 
modersmål är väldigt knapp och ofta är grupperna inte homogena. Dessutom används inte 
språket i den dagliga miljön för barnen utan oftast används det bara innanför hemmets fyra 
väggar.

2.6 Undervisningsmaterial
Tuomela (2002) skriver att det finns få läroböcker som är producerade för 
modersmålsundervisning och att många lärare har svårt att få tag på material. De är hänvisade 
till att använda läromedel från sina ursprungsländer som oftast har ett helt annat skolsystem 
och en annan pedagogisk utformning. De läromedlen är inte anpassade för situationen 
invandrareleverna befinner sig i, eftersom de är riktade till elever som bor i ursprungslandet 
och som vanligtvis har mer kunskap i språket.

Ladberg (2000a), Paulin (1993) och Tuomela (2002) tar alla upp samma sak. Det är vanligt att 
modersmålsläraren måste tillverka eget material som kan anknyta till elevernas erfarenheter 
eftersom det oftast är svårt att finna färdigt material, det finns helt enkelt för lite. Planeringen 
och tillverkningen av arbetsmaterialet är mycket tidskrävande.

3 Metod

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi
Denscombe (2000) skriver att kvalitativ forskning har tendensen att uppfatta ord som den 
centrala analysenheten, medan kvantitativ forskning uppfattar siffror. Kvalitativ forskning 
bygger på att det som observeras, rapporteras eller registreras omvandlas till skrivna ord. Den 
kvalitativa forskningsmetoden passar bra för beskrivning och bygger på detaljerade och 
ingående beskrivningar. Vidare skriver författaren att bra forskning tenderar att använda 
inslag från både kvalitativ och kvantitativ forskning och skillnaderna ligger i var forskarna har 
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sin utgångspunkt. Vår utgångspunkt ligger i kvalitativ forskning eftersom vi vill gå in mer på 
djupet och arbeta med detaljerna i ämnet.

Kvalitativ forskning har en benägenhet att betona hur saker hänger ihop och hur de är 
beroende av varandra. I kvalitativ forskning har forskaren en roll som ett mätinstrument och 
forskaren har en viktig påverkan på tolkningen av data som samlas in (Denscombe 2000). I 
vår undersökning har vi kommit fram till ett resultat, men skulle undersökningen göras om 
med andra forskare och informanter är det stor risk att resultaten blir annorlunda. Det är inte 
bara informanterna som kan ändra resultatet, även forskarna kan göra detta beroende på hur 
de tolkar informanternas svar. 

Det är varken de undersökta ämnena eller karaktären i data som är huvudsaken i den 
kvalitativa forskningen, istället är det faktumet att den har sitt eget beteende vid insamlingen 
och analysen av data som beskriver kvalitativ forskning. Kvalitativa data är resultatet av en 
tolkningsprocess. Kvalitativa data är alltid resultatet av forskarens tolkning (Denscombe 
2000)

Valet av forskningsproblemet ska styra metodvalet och det är viktigt att inte bara välja den 
metod som känns rätt utan att först ha bedömt lämpligheten (Stukát 2005). Vår undersökning 
utgår från ett kvalitativt perspektiv där vi vill ta reda på om modersmålsundervisningen 
stärker elevernas personlighet och kunskap i andra ämnen, men också hur elever och lärare 
upplever modersmålsundervisningen och vilka för- och nackdelar elever och lärare tycker att 
det finns med modersmålsundervisningen. Undersökningen bygger på intervjuer med både 
lärare och elever som har olika perspektiv på modersmålsundervisningen. Intervjufrågorna har 
sett olika ut för elever och lärare eftersom de har olika roller i modersmålsundervisningen. 

3.2 Urval
Det största språket vad gäller modersmålsundervisning i den stad där vi gör vår undersökning 
är somaliska. Därför blev det de två lärarna som är modersmålslärare i just somaliska som vi 
valde att intervjua. Denscombe (2000) berättar att människorna som ingår i urvalet oftast väljs 
medvetet just eftersom de har något att bidra med och de har dessutom en unik inblick i 
ämnet.

De två modersmålslärare vi har intervjuat arbetar på flera olika skolor i en liten stad i 
Södermanland. Båda lärarna arbetar med elever i olika åldersgrupper; från första skolåret då 
eleverna är sju år till sista året i grundskolan då eleverna är 16 år. Dessutom arbetar den ena 
modersmålsläraren även på gymnasiet. Vi har valt att ställa frågor till lärarna om eleverna i 
åldersgruppen 7-12 år därför att det är de elevåldrar vårt arbete bygger på. Att vi har riktat oss 
till den åldersgruppen i vår undersökning beror på vårt framtida yrkesliv då vi kommer att 
arbeta med elever i dessa åldrar. Vi har tidigare under vår utbildning träffat på båda lärarna 
dock utan större kontakt, men genom att vi kände till varandra var det lätt att ta kontakt med 
dessa lärare.

Vi har också valt att intervjua tio elever som får undervisning i sitt modersmål eftersom vi 
ville ta reda på hur de ser på undervisningen. Valet av de personer vi intervjuade var dels ett 
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tillfällighetsurval, dels ett subjektivt urval, eftersom det var just de här två 
modersmålslärarna och de tio eleverna som hade kunskap om ämnet vi undersökte och där vi 
dessutom fått tillstånd av föräldrarna att intervjua.

3.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod
Vi beaktade frågorna som Denscombe (2000) tar upp under kapitlet om intervjuer. Dessa 
frågor är: Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer 
ger och är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 
informanter? Att genomföra intervjuer ansåg vi vara den mest lämpliga 
datainsamlingsmetoden eftersom man genom intervjuer går in mer på djupet och får mer 
personliga svar. Detta insamlingssätt underlättade för oss i vidare arbete med examensarbetet 
då vi lättare får svar på våra frågeställningar.

Stukát (2005) tar upp att det finns många olika sätt att utföra forskningsintervjuer på beroende 
på hur mycket spelrum informanterna ges. Vi valde semistrukturerade intervjuer och 
Denscombe (2000) beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervju där frågorna är 
bestämda av forskarna men där informanten själv får svara utförligt om sitt ämne och utveckla 
sina idéer. Den vanligaste varianten av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer 
och det finns tre fördelar med denna variant. Den första fördelen är att intervjun är lätt att 
arrangera, andra fördelen är att uppfattningar och uttryck kommer från en enda person, 
informanten. Tredje fördelen är att intervjun är relativt lätt att styra eftersom forskarna endast 
behöver sätta sig in i en persons idéer. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer då vi upplevde att vi skulle få mer information av informanterna på detta sätt. Det 
var viktigt för oss att våra informanter kunde svara fritt. Vi använde oss av listor med
huvudfrågor under intervjuerna men beroende på hur informanterna svarade så kunde vi 
ibland följa upp med följdfrågor.

Urvalet av frågor i intervjuerna gjordes utifrån litteraturen vi läst. Innan vi skev ner våra 
frågor funderade vi på utformningen av frågorna och i vilken ordning som vi skulle ställa 
dem. Patel och Davidson (2003) skriver en lista på saker att tänka på vid frågornas 
formulering. Bland annat ska man tänka på att inte har för långa frågor, inte ledande frågor 
och inte använda sig av negationer. Det är dessutom onödigt att använda frågor som är 
dubbla, som inte kan besvaras med ett enkelt svar. Frågor som är förutsättande och ”varför”-
frågor är även det varianter av frågor som man bör undvika. (se bilagor 3 och 4)

När vi formulerade våra frågor var vi tvungna att tänka på vilket språk vi använde. Det är 
viktigt att informanterna förstår frågorna och uppfattar dem på det sätt som var menat. För att 
kunna göra detta på ett bra sätt så har vi använt oss av tipsen som Patel och Davidson (2003) 
skrivit. Det var viktigt att använda ”vanliga” ord som de flesta känner till och att vi inte 
använde oss av fackuttryck. Dessutom undvek vi uttryck där vår egen uppfattning kom fram 
och ord som är tvetydiga. I vårt fall var allt detta extra viktigt då våra informanter inte talar 
svenska som förstaspråk.

När det gällde det praktiska arrangemanget kring intervjuerna skriver Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) att det finns fler saker att tänka på före intervjun. Det är viktigt 
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att man som vuxen respekterar eleven, och genom att berätta varför intervjun utförs skapas
en bättre samtalssituation. Att använda sig av lokaler där ingen stör är viktigt i samband med 
elevintervjuer annars kan de lätt tappa fokus. Som vuxen ska man även lyssna intensivt och 
visa eleverna att vad de har att säga är intressesant. Intervjuaren måste dessutom tänka på hur 
lång tid intervjun kommer att pågå, så att eleven orkar med utan att tröttna. Intervjuaren ska 
heller inte pressa eleverna till att svara om de känner sig osäkra. 

Eftersom det är svårt att anteckna samtidigt som intervjun fortgår och att dessutom bara en 
bråkdel av vad som sägs blir skrivet så använde vi oss av en bandspelare som vi såg till att vi 
visste hur den fungerade och innan intervjuerna startade kontrollerade vi att den fungerade. 
Denscombe (2000) skriver att ett grundfel som kan göras är att inte kontrollera att utrusningen 
fungerar. Om oturen är framme och utrustningen inte fungerar leder detta till att intervjun 
misslyckas.

3.4 Procedur
Vi började med att ta kontakt med de två modersmålslärarna i somaliska både muntligt och 
skriftligt genom missivbrev (Se bilaga 2) för att berätta om vårt arbete och även be dem om 
hjälp att översätta vårt missivbrev  till föräldrarna, (Se bilaga 1). Anledningen till att vi ville ha 
det översatt var för att breven skulle skickas med hem till elevernas föräldrar eftersom 
eleverna är under 15 år och det krävs tillstånd av föräldrarna för att få göra intervjuer.

Ena modersmålsläraren påpekade då att det inte alls är säkert att föräldrarna kan läsa på 
somaliska. I många fall talar föräldrarna dessutom god svenska, så han rekommenderade oss 
att vi skulle ringa till föräldrarna och be dem om lov att få intervjua eleverna. Han påpekade 
även att föräldrarna föredrog muntlig kontakt före skriftlig, då de upplever den mer personlig 
och att detta kunde leda till att fler föräldrar gav sitt samtycke. Våra handledare på 
partnerskolan tyckte dock att vi inte behövde ringa då det är ovanligt att klasslärarna ringer 
hem till eleverna. Handledarna påpekade även att det finns flera föräldrar som har svårt att 
förstå muntlig information och det kan bli ännu svårare per telefon.

Vårt val av metod att informera föräldrarna blev då en medelväg. Vi pratade med eleverna 
och skickade hem missivbrevet med dem. Dessutom pratade vi med de föräldrar som vi 
träffade på i vardagslivet.

Alla intervjuer genomfördes under skoltid. Vi intervjuade båda modersmålslärarna mellan 
olika lektionstillfällen. Detta för att vi ville störa pågående verksamhet så lite som möjligt.

Eleverna intervjuade vi under vanlig lektionstid då vi fått tillstånd av klasslärarna att låta 
eleven gå ifrån lektionen. Alla informanter blev tillfrågade om vi fick spela in dem på band så 
att vi lättare skulle kunna bearbeta vårt material. Ingen av dem tyckte att bandspelaren var 
något hinder.

Den första modersmålsläraren intervjuade vi i lärarrummet på en av skolorna som han arbetar 
på. Han valde själv plats för intervjun. Under intervjun gick andra lärare in i och ut ur 
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lärarrummet och diskuterade med varandra. Vi uppfattade situationen som störande men vi 
upplevde att modersmålsläraren inte blev störd av ljud och rörelse runt omkring.

Andra modersmålsläraren mötte upp oss utanför skolan och visade oss in i ett grupprum. 
Under denna intervju satt vi för oss själva hela tiden utan några störningsmoment. Denna 
situation kändes mycket bättre än den tidigare intervjun med den första modersmålsläraren. 

Elevintervjuerna skedde i grupprum, alternativt på en avskild plats, med en elev i taget. Alla 
intervjuer försiggick under lektionstid med tillstånd från klasslärare. Eleverna fick i lugn och 
ro svara på våra frågor.

3.5 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat 
skriver Thurén (1991 s. 22). Reliabilitet betyder enligt Thurén tillförlitlighet, att mätningarna 
är korrekt gjorda. 

Denscombe (2000) har sammanfattat hur man kan kontrollera ett resultats validitet i ett antal 
frågor. De i vårt hänseende, viktigaste, frågorna som ställs är: Har informanterna valts ut på 
rimliga och tydligt redovisade grunder då det gäller syftet med undersökningen? Samt: Hur 
väl överensstämmer resultaten och slutsatserna med tidigare forskning? 

Det som är viktigast i reliabiliteten enligt både Denscombe (2000) och Thurén (1991) är att 
om någon annan gör om undersökningen så ska de uppnå samma resultat. Då våra informanter 
var så få till antalet finns det en risk att resultatet kan bli annorlunda vid en eventuell 
upprepning av forskningen med andra informanter. Vid en kvalitativ undersökning kan man 
dock inte eftersträva en fullständig reliabilitet skriver Denscombe. Däremot finns det tre 
punkter man ska tänka på för att underlätta fortsatt forskning och det är att syftet och 
frågeställningen är tydligt uppsatta samt att metoden och arbetets förfarande finns väl 
beskrivet och slutligen att det är av vikt att urval och andra beslut i arbetet kan förklaras.

Vi valde relevant litteratur som behandlade forskningsområdet modersmålsundervisning och 
diskuterade och jämförde med vårt eget resultat Hur ser slutsatserna ut i studien? Har vi 
skrivit utan förenklingar och kan man följa en röd tråd genom arbetet? Våra slutsatser är 
behandlade i förhållande till vår valda litteratur. Genom val av litteratur, forskningsfrågor och 
metod kunde vi genomföra syftet med forskningen.

3.6 Forskningsetik
Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden till all forskningsetik, detta står att läsa på 
www.codex.vr.se som är en länksida från Vetenskapsrådets hemsida. Forskaren står ensam 
ansvarig för att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.

På www.vr.se kan man även hitta de fyra etiska kraven som ska uppfyllas i en undersökning.
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Det första kravet som nämns är informationskravet. Forskaren ska informera sina 
informanter om vilken uppgift de kommer att ha i projektet. De ska även informeras om att 
det är frivilligt att delta och att man när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen 
skall vara så utformad att det inte ska finnas några som helst otydligheter som gör att 
informanterna inte vill delta. Vi har skrivit missivbrev (Se bilaga 1 och 2) till både lärare och 
föräldrar med information om vilken uppgift de kommer att ha i arbetet samt information om 
att allt deltagande är frivilligt och att de får avsluta sitt deltagande när som helst. Dessutom 
har vi gett eleverna samma information muntligt 

Andra kravet, samtyckeskravet, innebär att informanterna måste samtycka till att delta i 
arbetet. Är dessutom de tillfrågade under 15 år måste vårdnadshavare ge tillstånd till 
medverkan. Vi har inte övertalat något barn att vara med utan de har själva fått ta ställning till 
om de ville medverka och sedan fått ta med missivbrev hem till sina föräldrar. Missivbrevet 
till föräldrarna innehöll en talong där de kunde ge medgivande till att vi intervjuade eleverna. 
Föräldrarna fick själva ta ställning till om deras barn fick bli intervjuade av oss eller ej och 
därför var det viktigt att de fick information om vårt arbete på ett språk som de förstod helt 
och fullt. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som Vetenskapsrådet skriver om. Detta krav har ett 
nära samband med offentlighet och sekretess. Detta innebär att deltagarna informeras om att 
deras medverkan behandlas konfidentiellt. Ingen annan än forskaren kommer att ha tillgång 
till materialet. Vi har vid varje intervjutillfälle berättat för informanten att det endast är vi som 
kommer att lyssna på inspelningarna och att ingen annan kommer att ha tillgång till vårt 
material.

Det sista kravet som nämns är nyttjandekravet. Detta krav finns för att det insamlade
materialet inte ska lånas ut eller användas i kommersiellt syfte och inte heller i andra icke-
vetenskapliga syften. Vi har under vårt arbete inte haft för avsikt att vare sig låna ut eller sälja 
vårt material till andra icke-vetenskapliga syften. Vi har heller inte några som helst planer på 
att använda materialet i kommersiellt syfte när arbetet är avslutat.

4 Resultat 

4.1 Resultat av lärarintervjuer
Vi har valt att inte citera lärarna ordagrant då deras svenska inte alltid är så lätt att förstå eller 
att läsa. Vi har skrivit det lärarna säger men på ett mer begripligt språk och använder oss av 
dessa citat i resultatdelen.

4.1.1 Modersmålslärarnas situation och villkor
I vår kommun har det funnits behov av modersmålsundervisning länge. Behovet var så stort 
att ena modersmålsläraren blev handplockad från sin SFI-kurs då kommunen fick veta att han 
arbetat som lärare tidigare i sitt hemland. Han har arbetat som modersmålslärare sedan 
oktober 1995. Den andra modersmålsläraren har jobbat i drygt fyra år. Båda två tycker att 
deras arbetssituation har blivit bättre de senaste åren. Deras nuvarande rektor arbetar hårt för 
att modersmålslärarna ska få en central roll i skolan där de arbetar. Tidigare var de sådana 
modersmålslärare som kom, hade sin lektion, och sedan gick.



21

Ingen av lärarna är anställd på skolan där de arbetar utan de är anställda vid ett annat 
rektorsområde och är utlånade till dessa skolor. Båda lärarna arbetar på mer än en skola, den 
ena på så mycket som fyra olika skolor. Ingen av modersmålslärarna tycker att det är bra att 
behöva byta skola hela tiden. ”Det är jobbigt att arbeta på flera olika skolor, man måste 
skynda mycket och blir splittrad.”

Ena modersmålsläraren undervisar elever från år ett till år nio och den andra 
modersmålsläraren undervisar från år ett till sista året i gymnasiet. Detta gör att de behöver en 
väldig bredd på sin undervisning.

Att vara en del av lärarlaget är en självklarhet för de flesta lärare men modersmålslärarna 
brukar inte inkluderas i detta. De två modersmålslärare som vi intervjuade säger båda att de 
känner att de är en del i skolans lärarlag på de skolor för tidigare år som de jobbar på. 
Förutom att de samarbetar med lärarna i svenska som andraspråk brukar de hjälpa klasslärarna 
i kontakten med föräldrarna. Problemet som ena modersmålsläraren upplever i sitt arbete är 
att ”de flesta har planeringsmöten på eftermiddagar och det är ju då jag har lektion”. Detta 
leder till att modersmålslärarna så gott som alltid missar planeringsmöten och dylikt.

4.1.2 Definition av modersmål och modersmålsundervisning
När vi bestämde vilka frågor vi skulle ställa till lärarna så tyckte vi båda två att det var viktigt 
att veta hur modersmålslärarna definierade ordet modersmål och ordet 
modersmålsundervisning. Därför ställde vi frågan ”vad är modersmål?”. Som svar på detta sa 
lärarna att modersmål är det språk som man talar hemma, ens eget språk. På frågan om vad 
modersmålsundervisning är svarade lärarna att modersmålsundervisning är att undervisa 
barnen i det språk som de talar hemma med föräldrarna. ”Modersmålsundervisning är att lära 
barnen om vardagslivet och hur man kommunicerar med andra människor.” 

4.1.3 Modersmålets betydelse
Modersmålslärarna berättade båda två under intervjuerna hur de ser på modersmålets 
betydelse för eleverna. Barnen ska inte glömma sitt ursprung och därför är det viktigt för 
deras identitet att behålla modersmålet och att utveckla det. Det är viktigt att kunna 
kommunicera med andra människor från samma land och det är väldigt viktigt att kunna 
kommunicera med sina föräldrar. Dessutom uttalade modersmålslärarna att med större 
kunskaper i sitt modersmål så blir övriga undervisningen lättare att begripa. ”Det viktiga är 
att, om man blir bra på somaliska får man lättare med alla andra ämnen.” Målet med 
modersmålsundervisningen enligt dessa två lärare är således att se till att barnen kan 
kommunicera med människor i sin omgivning.

4.1.4 Modersmålsundervisningen
”Vi har ingen läroplan egentligen, det finns så lite på Skolverkets hemsida. Mest hur man 
sätter betyg och så” säger ena modersmålsläraren. Däremot håller modersmålslärarna på att 
utveckla en skolplan där de själva sätter mål och kriterier. Till exempel vilka mål en elev ska 
ha uppnått när den går ut årskurs fem och vad som krävs för att få bra betyg.

Eftersom eleverna är olika duktiga på sitt modersmål ligger undervisningen på olika nivåer. 
”De som kommer nyinflyttade är mycket bättre på somaliska än de som bott här ett tag.” Alla 



22

elever får dock lära sig att tala, läsa och skriva på sitt modersmål, det är de tre stora delarna 
av modersmålsundervisningen.

När modersmålslärarna planerar sina lektioner samarbetar de med klasslärarna i viss mån, 
men mest med lärarna i svenska som andraspråk. ”Vi har ju nästan samma barn och därför 
försöker vi ha liknande lektioner, vi arbetar i tema.” I stället för att planera enstaka lektioner 
så planerar de teman som löper över en hel termin. Några av de teman de arbetat med är 
färger, veckodagarna och månaderna.

Båda modersmålslärarna ser en språklig utveckling hos eleverna. ”Jag har fått beröm från 
föräldrar för att deras barn har lärt sig att läsa på somaliska.” Eleverna har blivit bättre både 
på att tala och att skriva på sitt modersmål. När det gäller elevernas personliga utveckling 
svarade ena modersmålsläraren att han inte hunnit se någon förändring ännu medan den andra 
modersmålsläraren som jobbat längre tyckte att han kan märka att eleverna känner sig 
tryggare i sig själva ju mer somaliska de lär sig.

4.1.5 Placering av modersmålsundervisning
När vi frågade om hur lärarna tycker att det är att ha lektionerna på eftermiddagen efter övrig 
undervisning så hade de olika uppfattning. Ena läraren tyckte att det inte spelar någon roll 
eftersom eleverna är motiverade att lära sig. Den andra läraren däremot tyckte inte om att ha 
lektionerna så sent eftersom ”eleverna är trötta efter en dag i skolan”. ”De vill också hem och 
leka och är inte alls beredda på att ta emot ny kunskap.”

Lokalerna som används vid modersmålsundervisningen är en av sakerna som kommer upp 
under intervjun. Båda lärarna är i princip nöjda med lokalerna på just de skolor som vi 
besöker och gör intervjuer på. Ena skolan har ett stort klassrum, språkrummet, avsatt för 
modersmålsundervisning där de kan jobba ostört och där det finns material. På den andra 
skolan sker den mesta undervisningen i elevernas hemklassrum, alternativt i grupprum i nära 
anslutning till elevernas hemklassrum. Däremot tyckte båda lärarna att situationen på andra 
skolor som de jobbade på inte var lika bra. Där kan de komma till klassrum som de bokat men 
som andra lärare och elever tagit i anspråk, vilket gör att de måste leta efter lokaler att ha 
undervisningen i.

4.1.6 Undervisningsmaterial
Problemet som båda modersmålslärarna upplever är att det är väldigt svårt att få tag på 
undervisningsmaterial. Har de tur kanske någon ska åka till Somalia och kan ta med några 
böcker därifrån. Ett annat alternativ är att de hittar material på Internet. Materialet som finns 
på Internet är inte alltid avsett för att användas i undervisning men i brist på annat så använder 
sig modersmålslärarna av sådant de hittar. Det vanligaste är dock att de tillverkar sitt eget 
material som de sedan använder i undervisningen. Då utgår de ofta ifrån 
undervisningsmaterialet som används i svenska som andraspråk och översätter detta.

4.2 Resultat av elevintervjuer
Vi har intervjuat tio elever från två olika skolor i åldrarna 8-12 år. Då eleverna talar mycket 
tydligare svenska än deras lärare så har vi här använt elevernas egna citat.
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4.2.1 Definition av modersmål och modersmålsundervisning
Till eleverna som vi intervjuade ställde vi frågan ”vad är modersmål?”. Svaren har varit 
nästan entydiga, eleverna har ingen aning om vad ordet modersmål betyder. Endast en elev 
svarade tvärsäkert att hon visste, ”somaliska”. En av eleverna förstod att det hade något att 
göra med det han ska lära sig. När vi sedan frågade om modersmålsundervisningen så var 
svaren nästan lika nedslående. En av eleverna svarade att det är det han ska lära sig och två av 
eleverna svarade att det är när de går på somaliskan. De övriga eleverna hade aldrig hört ordet 
förut och visste då inte betydelsen av det.

4.2.2 Vad eleverna anser om omständigheterna kring undervisningen
Genom intervjuerna ville vi ta reda på vad eleverna tycker om modersmålsundervisningen.
Med modersmålsundervisningen menar vi bland annat schema- och lektionsupplägg, 
lokalerna och lärar na. Alla tio eleverna var positiva till hur det är att de undervisas i sitt 
modersmål. Flera av eleverna använde sig av ordet roligt när de beskrev undervisningen och 
flera av dem förklarade att det var kul därför att de får leka och lära sig att skriva och läsa på 
sitt eget språk. En av eleverna uttryckte att det var kul men också svårt, bland annat var det 
svårt att uttala ord. En annan elev sa att undervisningen var bra därför att ”jag vill lära mig 
mitt eget språk”.

Vid frågan om vad eleven tycker om sin lärare i somaliska fick vi bland annat svaren ”han är 
rolig, och snäll… och bra” och ”han är bra!”. Alla de tio eleverna som vi har intervjuat 
beskrev sin lärare med positiva ord som bra och snäll. En av eleverna tyckte att läraren är bra 
på att lära ut och en annan elev tyckte det var bra att läraren gav dem läxor. 

Vi frågade eleverna vad de tycker om lokalerna som modersmålsundervisningen ligger i och 
fick enbart positiva svar på den frågan. En av eleverna tyckte att lokalen var bra men att den 
kanske var för stor. Eleverna i ena skolan får sin undervisning i ett speciellt klassrum som de 
kallar för språkrum, och eleverna i den andra skolan får sin modersmålsundervisning i sitt 
vanliga klassrum. Några av kommentarerna om lokalen var: ”det finns många bord, det finns 
plats för alla” och ” det är stort och så… bra”. 

4.2.3 Placering av modersmålsundervisning
Vi ville ta reda på vad eleverna tycker om placeringen av modersmålsundervisningen och 
frågade dem om detta. Eleverna hade delade meningar om lektionstiderna. 
Modersmålsundervisningen i staden där vi har gjort vår undersökning är schemalagd utanför 
den övriga skoldagen. De flesta har lektioner på eftermiddagen när skolan är slut men några 
har även lektion en timme på morgonen när de övriga i klassen har sovmorgon. En del av 
eleverna tyckte att detta är tråkigt, jobbigt och dåligt och en del av eleverna tyckte att det var 
okej, roligt och bra. En av eleverna uttryckte att ”jag tycker ändå det är bra för jag lär mitt 
eget språk” och en annan elev menade på att det inte gjorde något därför att det inte var någon 
brådska hem.

Vi frågade också eleverna hur de tyckte att det kändes att ha mer undervisning än de flesta av 
sina klasskompisar. Det rådde delade meningar även på den frågan även om majoriteten 
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svarade att det var helt ok. Sex av tio elever svarade med positiva ord på frågan, två elever 
var negativa till det och två var likgiltiga över detta. En elev uttryckte att ”ja det irriterar inte 
mig” och ”det bara känns sådär att jag blir lite smartare”. En annan elev sa att det är ”jobbig 
alltså”. En elev som tyckte det var negativt tyckte det på grund av att eleven ville gå hem och 
leka när många av klasskompisarna gjorde det.

4.2.4 Frivillig undervisning
Eftersom modersmålsundervisning är frivilligt och det är föräldrarna som väljer om deras 
barn ska ha undervisningen eller inte, ville vi ta reda på om eleven tyckte undervisningen var 
rolig. Vi ställde frågorna ”tycker du att det är kul eller inte kul att läsa somaliska”? och ”har 
du alltid tyckt likadant?”. Alla tio eleverna svarade att det var kul, skillnaden var att en del 
tyckte det var mycket kul och en del ganska kul eller som en av eleverna sa: ”ibland är det 
det, ibland är det inte”. En annan elev svarade ”kul” och ” för att jag gillar när några så här 
förstår vad jag pratar om och så”. Flera av eleverna tyckte att det var kul därför att de fick lära 
sig saker, spela spel och att de kunde flera språk. De flesta av eleverna svarade att det alltid 
har varit kul. Dessutom frågade vi om eleverna fått varit med och välja om de ska läsa 
modersmål eller inte. Endast en av eleverna berättade att mamman hade valt att barnet ska ha 
modersmålsundervisning. Av de övriga eleverna var det fyra stycken som inte kom ihåg vem 
som har valt och resten av eleverna har valt själva tillsammans med sina föräldrar.

4.2.5 Lektionsinnehåll och inlärning
För att ta reda på vad eleverna gör på lektionerna ställde vi frågorna ”hur jobbar ni på 
lektionerna och vad tycker du om det?”. Vi fick svar att de bland annat brukar läsa, skriva, 
spela spel, leka och träna på alfabetet. En av eleverna svarade: ”vi skriver saker. Han säger 
saker vi ska skriva ner och sen ska han rätta”. På frågan om vad de tycker om undervisningen 
fick vi enbart positiva svar som till exempel roligt och bra. 

Vi ställde även frågan ”vad får du lära dig på somaliskan”? Vi fick då bland annat veta att de 
får lära sig att läsa, skriva somaliska alfabetet och lära sig nya ord. En elev svarade” Ja, 
somaliska ord typ somaliska bokstäver” och en annan elev svarade ”alltså vi har lärt oss först 
mycket om djur, somaliska djur och lärt oss att skriva utantill och läsa bättre”. Vi frågade 
även om eleverna fick lära sig något om landet Somalia. Alla elever sa att så var fallet. En del 
av eleverna hade lärt sig mer än de andra. ”Vi får lära oss typ det finns olika landskap där 
också och sen städerna som typ huvudstaden och så den största staden i landskapen och så” 
och ”var det ligger och hur det är”.

Eleverna tillfrågades hur lektionernas skulle se ut om de själva fick planera dem. De flesta 
eleverna vill att lektionerna ska se ut som de gör nu, de vill bara lära sig mer av det de redan 
gör. En elev svarade ”Det jag nödvändigt skulle kunna behöva”.

Vi anser även att det är intressant att veta om eleverna upplever att de har lättare med den 
övriga undervisningen i skolan i och med att de läser sitt modersmål. Fem av de tillfrågade 
eleverna är övertygade om att så är fallet. ”Ja det blir lättare. Om jag inte kan vissa ord på 
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svenska så kan jag dem på somaliska.” Två av eleverna säger att det inte hjälper och de 
övriga är lite tveksamma.” Jag vet inte. Kanske svenskan tror jag, men jag vet inte varför.”

4.2.6 Modersmålsundervisning för alla?
För att ta reda på om eleverna tycker att modersmålsundervisning i somaliska ska vara för alla 
frågade vi dem om det. Tre av eleverna svarade blankt nej och en av dem uttryckte ”Nej jag 
tycker inte det för om det är svårt för dem så behöver de inte det, för att om de… de ska 
kunna sitt eget språk”. Endast två av eleverna svarade ja och en av dem sa ”Ja, om de skulle 
vilja det”. Vi ställde också frågan ”skulle du vilja läsa någon annans modersmål?”. Sju av tio 
elever skulle vilja läsa någon annans modersmål och förklarade det bland annat med att det är 
spännande med språk och att det är kul att kunna prata kompisars språk. En av dessa sju 
elever sa ”Ja om det skulle vara okej för dem”. En elev var osäker och två elever ville inte 
läsa någon annans språk.

4.2.7 Framtidsplaner
En vanlig fråga man ställer till barn är ”vad vill du bli när du blir stor”? och detta gjorde vi 
under intervjuerna med elever. Fem av eleverna har inte tänkt så mycket på vad de vill arbeta 
med i framtiden. En av eleverna vill bli lärare i sitt modersmål och de övriga fyra som vet vad 
de vill bli vill arbeta inom sjukvården som läkare, sjuksköterska och kirurg. En av eleverna 
som vill arbeta inom sjukvården berättade dessutom att ”jag vill också tjäna mycket pengar, 
för jag har alltid hör att Somalia var ett fattigt land så att jag kunde, så där, lägga in pengar så 
att de blev lite rikare”.

4.3 Resultatsammanfattning

4.3.1 Lärare
Vi har intervjuat två modersmålslärare i somaliska. Båda dessa lärare upplever sin 
arbetssituation positivt eftersom att det blivit bättre de senaste åren. Båda lärarna arbetar på 
fler än en skola och upplever det som negativt. Genom att de arbetar på fler än en skola 
arbetar de med olika elevåldrar vilket gör att de behöver en stor bredd på sin undervisning. 
Modersmålslärarna känner att de är en del av lärarlagen på de skolor för tidigare år som de 
arbetar på.

Lärarna definierar ordet modersmål som det språk man talar hemma. 
Modersmålsundervisning anser de handlar om att lära barnen om vardagslivet och hur
människor kommunicerar med andra. Det är viktigt att barnen inte glömmer sitt ursprung och 
sin identitet tycker lärarna. Detta ger anledning till att utveckla elevernas 
modersmålskunskaper. Modersmålslärarna tror att undervisningen i modersmålet gör att 
eleverna får det lättare i övrig undervisning. Modersmålsundervisningen sker i samarbete med 
lärarna i svenska som andraspråk. Överlag upplever lärarna att eleverna utvecklas i språket 
och de får beröm av föräldrar som tycker att deras barn gör framsteg. Båda modersmålslärarna 
upplever att det är svårt att få tag på undervisningsmaterial.
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När vi talade med lärarna hade de olika uppfattning om hur eleverna upplever lektionernas 
placering. Den ena läraren upplevde att eleverna var trötta och inte särskilt motiverade på 
eftermiddagen, medan den andra tyckte att placeringen inte spelade någon roll eftersom 
eleverna är motiverade och vill lära sig. Lokalerna är en annan viktig detalj då det gäller 
modersmålsundervisning. Lärarna tycker att lokalerna är av skiftande klass beroende på 
vilken skola det är som de har undervisning på. 

4.3.2 Elever
Vi har intervjuat tio elever från två olika skolor i åldrarna 8-12 år. Nio elever av tio har ingen 
aning om vad ordet modersmål betyder och enbart tre av dem hade hört ordet 
modersmålsundervisning. Alla elever tycker om att läsa sitt modersmål och är positiva till sin 
lärare. De upplevde även att lokalerna som de undervisas i är bra. Däremot har de olika 
åsikter om hur modersmålsundervisningen är placerad. Att få mer undervisning än övriga 
elever i skolan var även det något som eleverna uppfattade väldigt olika.

Eleverna berättade att de under modersmålslektionerna får lära sig att läsa och skriva. De får 
dessutom lära sig ord, somaliska alfabetet samt fakta om landet Somalia. Om eleverna själv 
fick bestämma innehållet i undervisningen så skulle den se likadan ut som den gör nu, 
eleverna vill lära sig mer av det de redan lär sig. Modersmålsundervisningen är frivillig och 
av de elever som vi intervjuat har fem elever varit med och valt själv, fyra minns inte vem 
som valt och endast en kunde med bestämdhet säga att det var elevens mamma som valt. Ett 
fåtal av eleverna tyckte att andra elever skulle få läsa deras modersmål men fler av dem skulle 
vilja läsa någon annans modersmål.

Hälften av eleverna hade funderingar kring vad de vill bli när de blir stora. En av dessa vill bli 
lärare i modersmål och de övriga vill jobba inom sjukvården.

5 Analys

5. 1 Definitionen modersmål
Det finns fyra olika kriterier man kan utgå från för att kunna definiera vad ett modersmål är. 
Ursprung, kompetens samt funktion och attityder. Vi valde dock att använda oss av den 
tolkning av definitionerna som vi hittade i Svensson (1998) som är baserade på dessa kriterier.

• Första definitionen är att modersmål är det första språk individen talar.
• Den andra definitionen är att modersmålet är det språk som individen behärskar bäst.
• Den tredje definitionen är att modersmålet är det språk som individen använder sig 

mest av.
• Den fjärde och sista definitionen av modersmål är att det är det språk som individen 

identifierar sig med.

Svensson (1998) påpekar att definitionen av modersmål skiftar och ingen av de ovanstående 
definitionerna är heltäckande. Det naturliga sättet att begreppsbestämma modersmål är att 
säga att det är det språk som ens mor talar oavsett kvalitet eller status det vill säga det språk 
som kopplas till tidiga upplevelser och känslor. När vi bad modersmålslärarna att definiera 
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orden modersmål och modersmålsundervisning svarade de att modersmål är det språk som 
man talar hemma, ens eget språk. Modersmålsundervisning är att undervisa barnen i det språk 
som de talar hemma med föräldrarna. I modersmålsundervisningen lär sig barnen om 
vardagslivet och hur individen kommunicerar med andra människor som talar samma språk. 
Jämfört med Svenssons (1998) definition om modersmål tolkar vi att modersmålet för våra 
lärarrespondenter är det språk som man lär sig först och använder i en viss situation, hemma. 

5.2 Modersmålslärarnas situation
Tuomela (2002) skriver att i Ajagán-Lesters undersökning från 1996 framkommer att många 
modersmålslärare tycker att deras undervisningsvillkor är dåliga, delvis för att 
schemaläggningen ligger utanför timplanebunden tid. Ladberg (2000a) påpekar att 
schemaläggningen för modersmålsundervisning påverkar elevens motivation och ork samt 
även undervisningens kvalitet. Idag är det vanligast att modersmålsundervisningen är efter 
ordinarie skoltid. Tidigare när eleverna hade hemspråksundervisning låg denna samtidigt som 
andra lektioner och då missade eleverna någonting annat när de läste sitt modersmål. De 
praktiska fördelarna med att undervisningen ligger efter övrig undervisning är att det är lättare 
att få tag i anständiga undervisningslokaler och att eleverna inte behöver gå ifrån sin klass. 
Vidare skriver Ladberg att det negativa med sådan schemaläggning är att många elever är 
trötta efter en hel dag i skolan och att eleverna också kan känna att det är orättvist att behöva 
gå på fler lektioner när klasskamraterna är lediga. Det kan dessutom vara svårt för läraren att 
få in alla undervisningstimmar under eftermiddagarna. Eftersom antalet modersmålslärare i 
vår undersökning är så lågt var det svårt att göra en gemensam tolkning av resultatet. En av 
lärarna tyckte att det inte spelar någon roll eftersom eleverna är motiverade att lära sig. Den 
andra läraren däremot tyckte inte om att ha lektionerna så sent eftersom eleverna är trötta efter 
en dag i skolan. Han säger att precis som övriga elever vill modersmålseleverna få gå hem och 
leka och är inte alls beredda på att ta emot ny kunskap. Vår tolkning av elevintervjuerna är att 
det bara är ett fåtal som tycker att det är jobbigt att ha sena lektioner. De flesta är motiverade 
att lära sig sitt modersmål oavsett när undervisningen sker. 

Modersmålslärarna vi intervjuat berättar att trots att de arbetar på andra skolor känner de att 
de är en del av lärarlaget på de skolor där vi utfört intervjuerna. De missar dock 
planeringsmöten och liknande då deras undervisning ligger på eftermiddagarna, samtidigt som 
lärarna har sina möten. På de andra skolorna de undervisar på känner de sig dock isolerade. 
Där ser de knappast de övriga lärarna då lektionerna på dessa skolor startar så sent. Ladberg 
(2000a) berättar att det inte är lätt för lärarna i modersmål att kunna medverka vid planering i 
andra ämnen. Samverkan med övriga lärare blir ett stort problem och modersmålslärarna blir 
isolerade från den övriga verksamheten i skolan Vi tolkar det som att modersmålslärarna 
gärna skulle vilja få vara med på planerings- och övriga möten. I övrigt är lärarna nöjda med 
samhörigheten i skolan. 

Att undervisa på flera skolor innebär även att åldrarna på eleverna varierar. Ladberg (2000a) 
berättar om modersmålslärare som undervisar från förskolan upp till gymnasiet. 
Modersmålslärarna berättar att de arbetar på flera skolor. En av dem arbetar på så många som 
fyra stycken och han undervisar dessutom elever från första klass till sista året i gymnasiet. 
Den andra läraren arbetar på två skolor och undervisar från första klass till nionde klass. 
Eftersom arbetet är spritt över flera skolor och flera åldrar tolkar vi det som att 
modersmålslärarna har en stressig arbetssituation.
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Ladberg (2000a), Paulin (1993) och Tuomela (2002) tar alla upp samma sak. Det är vanligt 
att modersmålsläraren får lov att tillverka eget material som kan knyta an till elevernas 
erfarenheter. Detta för att det oftast är svårt att finna färdigt material. Planeringen och 
tillverkningen av arbetsmaterialet är mycket tidskrävande. De modersmålslärare som vi 
intervjuat bekräftar båda två att undervisningsmaterialet är ett stort problem. Det vanligaste är 
att de får tillverka sitt material. Då utgår de ofta från de böcker som används i undervisningen 
i svenska som andraspråk. Eleverna berättar att mycket av undervisningen sker genom att 
läraren skriver på tavlan och eleverna får skriva av. Även Tuomela (2002) hävdar att det finns 
få läroböcker som är producerade för modersmålsundervisning. Modersmålslärarna är 
hänvisade till att använda läromedel från sina ursprungsländer. Dessa böcker kommer oftast 
från ett helt annat skolsystem och har en annan pedagogisk utformning. De läromedlen är inte 
anpassade för den situation invandrareleverna befinner sig i eftersom de är riktade till elever 
som bor i ursprungslandet och som vanligtvis har mer kunskap i språket. 

5.3 Vikten av modersmålsundervisningen
Arnberg (2004) skriver att modersmålet är av stor betydelse för den personliga och kulturella 
identiteten och dessutom är modersmålet viktigt även för den intellektuella och emotionella 
utvecklingen. Arnberg hävdar att lärande är starkt förknippat med modersmålet och att ha bra 
kunskaper i det egna språket är en väg till att lära även på svenska. Ämnet är därför 
betydelsefullt för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Ladberg (2000b) anser att ett 
hinder vid språkinlärning är att individen har bristande tillgång till språket eller begränsad 
användning av det. Enspråkiga fördomar kan också vara ett hinder enligt Ladberg, då den som 
lär sig att skämmas för sitt språk kommer att undvika att använda det. När ett barn byter 
språkmiljö minskar dess språkförmåga på modersmålet med en avsevärd hastighet skriver 
Ladberg (1999). Vidare anser Ladberg att det första språket vi lär oss hjälper oss att klä 
känslor med ord på ett sätt som inte senare inlärda ord kan göra. Språket blir en del av vår 
identitet. Svensson (1998) anser att det viktiga är att barnet får öva sitt modersmål för att 
kunna uttrycka sina innersta tankar och känslor. Vidare skriver Ladberg (2000a) att det är 
nödvändigt att barnet utvecklar modersmålet eller familjens språk för att även som vuxen 
kunna kommunicera med släktingar. Ladberg påpekar att familjens språk måste fortsätta att 
vara användbart och respekterat samt att varje barns flerspråkighet måste erkännas av 
omgivningen och de olika språken och kulturerna godkännas i förskola och skola. De två 
modersmålslärare vi intervjuat poängterar båda två vikten av att eleverna undervisas i sitt 
modermål. Lärarna säger även att barnen inte ska glömma sitt ursprung och därför är det 
viktigt för deras identitet att behålla modersmålet och att utveckla det. Lärarinformanterna 
berättar att det är betydelsefullt att kunna samtala med andra människor från samma land och 
det är av väldigt stor vikt att kunna kommunicera med sina föräldrar. Modersmålslärarna 
hävdar också att genom ökad kunskap i sitt modersmål tilltar elevernas självsäkerhet. 
Eleverna upplever att det är väsentligt att kunna tala sitt modersmål. Vi tolkar att ökade 
kunskaper i ens modersmål är av stor vikt för vidare utveckling som människa. 

Båda lärarna berättar att eleverna inte använder sitt modersmål i vardagslivet. Eleverna talar 
sitt modersmål under lektionstid men så fort de kliver utanför klassrummet börjar de tala 
svenska igen. Även eleverna berättar att de pratar svenska med varandra och oftast med sina 
syskon. De pratar däremot både svenska och sitt modersmål med sina föräldrar beroende på 
hur bra svenska föräldrarna talar. Paulin (1993) bekräftar att språket inte används av eleverna 
i den dagliga miljön, oftast använder de bara språket innanför hemmets fyra väggar. Vi tolkar 
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det som att barnen till stor del är anpassade till den svenska miljön och därför använder sig 
av det språk de tycker sig ha mest nytta av.

Lidberg (2006) skriver att trots att man erbjuder modersmålsundervisning i skolan lyckas de 
flerspråkiga eleverna betydligt sämre i skolan än de enspråkiga. Enligt henne visade det sig att 
när man undersökt vilka elever som inte uppnår målen i de behörighetsgivande ämnena efter 
år nio är de flerspråkiga eleverna klart överrepresenterade. Lidberg fann att det vanligaste 
skälet till detta är att eleverna har bristande kunskap i undervisningsspråket. Eftersom de 
elever vi intervjuat är relativt unga och vi inte har intervjuat deras klasslärare så vet inte vi hur 
de ligger till i övriga undervisningen. Hälften av de tillfrågade eleverna är övertygade om att 
de har lättare att lära sig saker eftersom de har modersmålsundervisning. De förklarade det 
med att om de inte kan ett ord på svenska så kanske de kan ordet på somaliska. Två av dem 
säger att modersmålsundervisningen inte hjälper och de övriga är lite tveksamma. Vi tolkar 
det som att eleverna inte upplever att de är sämre rustade att klara undervisningen än andra 
elever.

5.4 Elevernas utveckling
Att se utveckling hos eleverna är ett av nöjena med att arbeta som modersmålslärare. Båda 
lärarna vi intervjuat berättar om föräldrar de träffat som är tacksamma över att deras barn 
blivit så bra både på att läsa och tala sitt modersmål. Lärarna upplever även att eleverna har 
utvecklats språkligt. Den mentala utvecklingen hos eleverna ser dock ingen av dem lika 
tydligt. En av lärarna tycker att han inte känt eleverna tillräckligt länge och därför inte kan ha 
någon uppfattning. Den andra läraren tycker sig märka att eleverna känner sig tryggare i sig 
själva ju mer somaliska de lär sig. Eleverna har inte själva talat om någon utveckling men alla 
eleverna tycker att de lär sig mycket och att det de får lära sig är relevant. Ladberg (2000b) 
menar att det är en fördom att språk skulle vara till hinder för varandra och att de konkurrerar 
med varandra. Hon framhåller att om någon har svårt att lära ett språk beror det inte på att ett 
annat språk hindrar, det beror på att förutsättningarna för det språket är dåligt och barn lär sig 
inte sämre svenska på grund av att de undervisas i sitt modersmål. Ladberg (1999) anser 
däremot att alla språk man talar måste användas annars förlorar man språklig kompetens. Hon 
påpekar att det finns risk att människan glömmer bort delar av sitt modersmål om denna inte 
använder det under en längre tid. Vår tolkning är att modersmålsundervisningen är viktig och 
gör att eleverna utvecklas både språkligt och mentalt. 

6 Diskussion

Resultatdiskussion
Vår undersökning inbegrep två modersmålslärare samt tio elever och deras åsikter har gett oss 
en inblick i hur modersmålsundervisningen fungerar i de skolor som vi varit och undersökt. 
Som blivande lärare tycker vi att det är viktigt att veta hur modersmålslärare arbetar, hur deras 
situation ser ut och även hur modersmålseleverna upplever sin situation i skolan så att 
eleverna kan få det stöd de behöver i sitt skolarbete. 

Resultaten i vår studie var mer positiva än förväntat. Detta kan bland annat bero på att den 
somaliska gruppen i staden där undersökningen har genomförts är mycket stor. Det är vanligt 
att 20-25 % av eleverna i en klass härstammar från Somalia och sammanhållningen i sådana 
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grupper blir antagligen stor. De eleverna har mer än språket gemensamt; de har samma 
kultur och många av dem bor i samma område. Ett flertal träffas även på fritiden, bland annat 
i Somaliska föreningen och i moskén. I staden har det även satsats på barnen i förskoleåldern. 
Till förskolor med somaliska barn kommer en språkresurs flera dagar i veckan. Dessa hjälper 
barnen i situationer där språket blir ett hinder. Detta kan tolkas som ett stöd till den somaliska 
kulturen. I staden finns det även sedan cirka sex månader en språkförskola med inriktning på 
somaliska. Personalen består av tre somaliska barnskötare och en svensk förskollärare. Att 
barnen får stöd i sitt modersmål på förskolan gör att eleverna redan när de börjar grundskolan 
känner stark anknytning till språket vilket kan bidra till att barnen vill fortsätta läsa somaliska. 
I vår undersökning var det övervägande eleverna som tillsammans med sina föräldrar valt att 
ha modersmålsundervisning och det tyder på att eleverna själva är intresserade av att kunna 
mer av sitt modersmål, sin kultur och sitt ursprung.

Det är viktigt att eleven kan kommunicera med sin familj och släkt. Ladberg (2000a) säger att 
det är en nödvändighet att barnen utvecklar modersmålet eller familjens språk för att som 
vuxen kunna kommunicera med släktingar. Redan nu kommunicerar de flesta elever med sina 
föräldrar på modersmålet. Lärarna säger att de tre viktigaste sakerna eleverna får lära sig 
under modersmålslektionerna är att tala, läsa och skriva på sitt modersmål. Eleverna vi 
intervjuat har berättat för oss att det som de arbetar mest med under modersmålslektionerna är 
just dessa tre saker. Om eleverna själva fick bestämma vad de skulle vilja lära sig på 
modersmålslektionerna så skulle de vilja få mer kunskap om det läraren redan undervisar om. 
Det vill säga att läsa och skriva somaliska ord samt alfabetet. Det är viktigt att vara nöjd med 
sitt arbete, i det här fallet undervisningen, för att kunna lära sig och för att kunna utvecklas. 
Dessutom är nöjda elever mer motiverade att lära sig.

I Tuomela (2002) skriver Johansson (2000) att modersmålslärarnas arbetsvillkor överlag är 
dåliga bland annat på grund av lokalbrist då undervisningen ibland får ske i kapprum. I staden 
där vi gjort vår undersökning är inte situationen så illa. Modersmålslärarna berättade att i de 
skolor för lägre åldrar där de arbetar är det mycket bra lokaler som lärarna är nöjda med. I 
skolorna utan egna lokaler för modersmålsundervisningen blir rummen ibland dubbelbokade. 
Eleverna som vi intervjuade var genomgående nöjda med lokalerna. 
Modersmålsundervisningen är lika viktig som annan undervisning och därför är det trist att 
inte alla skolor har ett eget rum avsatt för modersmålsundervisningen. Att låta eleverna sitta i 
till exempel en korridor visar dem det motsatta; att undervisningen inte alls är viktig. Fördelen 
med ett språkrum är att läraren har allt material samlat på en och samma plats. 
Modersmålslärarna ska inte behöva bära med sig sitt undervisningsmaterial i en väska. 
Dessutom är det viktigt att kunna inreda rummet så det passar undervisningen och detta kan 
ske genom att bland annat sätta upp affischer med de olika språkens alfabet på väggarna.

Många av lärarna, även de två modersmålslärare som vi intervjuat, arbetar på flera skolor 
vilket Tuomela (2002) påpekar är vanligt. Detta anser lärarna är jobbigt även om situationen 
har blivit bättre. I dagsläget arbetar de båda huvudsakligen i en skola. Vi tolkar resultaten som 
att när läraren är mer på en och samma skola blir situationen tryggare både för lärare och för 
elever på just den skolan. Detta har dessutom en positiv effekt på arbetslaget. 
Modersmålsläraren har större chans att vara delaktig och hinner dessutom känna sig som en
del av arbetslaget. Det är lätt att lärarna hamnar utanför gemenskapen bland annat på grund av 
hur schemat är lagt men det borde vara en självklarhet att modersmålslärarna ska känna sig 
som en del i lärarlaget även om de arbetar på flera skolor. De modersmålslärare vi intervjuade 
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var nöjda med kontakten med övriga lärare och tyckte att de kände sig delaktiga i lärarlaget i 
de skolor för yngre åldrar som de arbetar på.

Eleverna vi intervjuade berättade alla att deras modersmålslärare var bra och beskrev dem
med flera positiva ord. Det är intressant och roligt att eleverna använder sådana ord eftersom 
lärarna från början egentligen löpte större risk att misslyckas än lyckas. Den ena läraren hade 
aldrig jobbat som lärare innan han blev modersmålslärare. Den andra läraren hade jobbat som 
lärare i Somalia och fick en tjänst som modersmålslärare i Sverige när han precis flyttat hit 
och inte kunde det svenska språket alls. Med de förutsättningarna borde inte lärarna ha haft så 
stora chanser att lyckats som pedagoger i Sverige men ändå har de gjort det. En anledning till 
att vi ser att modersmålslärarna i vår undersökning har lyckats är att både de och föräldrarna 
till eleverna ser en språklig utveckling hos eleverna.

Det borde vara lika viktigt att modersmålslärarna är utbildade pedagoger som att övriga lärare 
är det. Därför är det positivt att förra regeringen avsatte pengar till just detta. Regeringen gav 
år 2005 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att se över hur användningen av de medel 
som regeringen tillsatt för att stärka insatserna i skolorna i segregerade områden skall 
användas. Regeringen avsatte 70 miljoner kronor år 2006 och 155 miljoner kronor i år för 
stöd till elever med annat modersmål än svenska. Resurserna ska fördelas i 32 kommuner där 
behovet av utvecklingsstöd är som störst. Myndigheten för skolutveckling har föreslagit hur 
utvecklingsstödet ska fördelas. Bland annat vill de kompetensutveckla modersmålslärarna så 
att de i större utsträckning kan ingå i den övriga undervisningen som personalförstärkning. 
Har eleverna svårt att förstå ämnesundervisningen i exempelvis kemi så ska de ha möjlighet 
att ta hjälp av modersmålsläraren för att få förklaring på sitt eget språk. I många kommuner 
finns varken ekonomiska eller kompetensmässiga resurser för ämnesundervisning på flera
språk. Pengarna ska även gå till kompetensutveckling av rektorer och övriga lärare. Tyvärr är 
vår stad inte med i detta projekt men det är avsatt pengar så att alla modersmålslärare i landet 
skulle få möjlighet att vidareutbilda sig.

Ladberg (2000b) anser att enspråkiga fördomar kan skapa hinder och den som lär sig att 
skämmas för sitt språk kommer att undvika att använda det. Därför är 
modersmålsundervisningen så enormt viktig. Ladberg (1996, 1999) menar också att 
flerspråkighet kan ses som problem och att vanliga uppfattningar är att det är svårt att lära sig 
nya språk eller skadligt att leva flerspråkigt. I Sverige är många fortfarande enspråkigt 
inställda och ovana att se flerspråkighet som något värdefullt. Förhoppningsvis sker det en 
utveckling i Sverige så att fler och fler människor ser flerspråkighet som någonting positivt 
istället för någonting negativt. I dagens Sverige är flerspråkighet så pass vanligt att det är dags 
för folk att acceptera företeelsen flerspråkighet. Uppfattningen om att det skulle vara skadligt 
att vara flerspråkig är svårbegriplig.

Under hela undersökningen om modersmålsundervisning har vi fått mycket positiva svar om 
hur modersmålsundervisningen och känslorna kring den är i staden där vi gjort vår
undersökning. När vi läste litteratur tyckte vi att det mesta kring modersmålsundervisningen 
kändes hopplöst därför att det var så mycket negativa effekter kring den. Vi har studerat hur 
det fungerar i staden där vi valt att göra vår undersökning. Vi har mestadels fått höra att det 
fungerar otroligt bra med det mesta som till exempel lokaler, samhörighet bland lärare, tid för 
undervisning med mera. Både lärare och elever är mycket positiva till hur undervisningen 
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fungerar och känslorna kring undervisningen. Vi tycker det är skönt att se att litteraturen inte 
alltid överensstämmer med verkligheten och vi är övertygade om att det inte bara är i staden 
där vi gjort vår undersökning som modersmålsundervisningen fungerar bra. Vi har kommit 
fram till att modersmålsundervisningen är otroligt viktig för elever med annat än svenskt 
ursprung och tycker det är mycket roligt att det fungerar så bra för både lärare och elever i den 
stad där undersökningen skett. 

6.1 Metoddiskussion
Vi valde att använda oss av intervjuer som metod därför att vi tyckte att just intervjuer 
passade bra på grund av att svaren på frågorna blir mer personliga. Detta har fungerat relativt 
bra. Vid lärarintervjuerna fick vi mycket utförliga svar på våra frågor. Lärarna blev personliga 
i sina svar vilket vi tycker är positivt. Problemet med lärarintervjuerna är att de två 
modersmålslärare vi valde att intervjua inte kan det svenska språket så bra vilket gav oss 
problem vi transkriberingarna av intervjuerna. Under transkriberingarna var vi dock tvungna 
att ta bort vissa delar av svaren på grund av det inte går att höra vad lärarna säger. Med 
elevintervjuerna trodde vi att vi skulle få problem att få tillstånd till att intervjua tillräckligt 
många barn. Det visade sig att det inte blev några problem med det och vi fick tillstånd från 
tillräckligt många föräldrar. Eleverna var mycket positiva till att få vara med och vi tror att det 
fick dem att känna sig uppmärksammade och utvalda vilket kan vara trevligt. Det negativa 
med elevintervjuerna var att flera av eleverna inte svarade särskilt utförligt. Vi tror att detta 
delvis beror på att de är så unga; i en viss ålder är många barn väldigt blyga. De äldre av 
eleverna vi intervjuade svarade lite mer utförligt. Vi tror också att de ibland torftiga svaren 
kan bero på att eleverna känner sig osäkra på svenska språket, även om de flesta eleverna vi 
intervjuat har en mycket god svenska. Överlag är vi nöjda med metodvalet därför att vi till sist
fick tillräckligt med svar och information att bygga vårt arbete på.

6.2 Avslutande diskussion 
Vi tolkar det som att modersmålslärarna vi har intervjuat till stor del är nöjda med 
arbetssituationen de har. De är nöjda med lokalerna i de flesta av skolorna där de arbetar och 
de är även nöjda med kontakten med övriga lärare. De tycker däremot att det är lite jobbigt att 
undervisningen ligger sent på eftermiddagarna men de tycker ändå att det är i sin ordning.

Varken modersmålslärarna eller eleverna finner några nackdelar med 
modersmålsundervisningen. Den enda avigsidan är lärarnas situation, inte själva 
undervisningen. Visserligen tycker en del av eleverna att det är jobbigt att 
modersmålsundervisningen ligger så sent på dagen men de ser inga nackdelar med själva 
undervisningen. Fördelarna däremot är många tycker både lärarna och eleverna. Genom ökad 
kunskap av modersmålet utvecklas eleverna till säkrare människor och de får dessutom mer 
kunskap om sitt ursprung genom undervisningen. I och med detta stärks elevernas personliga 
och kunskapsmässiga utveckling.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser sista terminen på lärarprogrammet. 
Just nu håller vi på med vårt examensarbete om modersmålsundervisning i den obligatoriska 
skolan. Vi vill ta reda på hur Ert barn upplever undervisningen i somaliska.

Anledningen till att Ni får detta brev är att vi behöver föräldrarnas tillstånd för att få intervjua 
elever som är under 15 år. Eleverna kommer att få svara på några frågor om bland annat 
materialet som används i undervisningen samt vad de tycker om lektionerna. Vi skulle bli 
väldigt glada om alla elever kan vara med eftersom det ökar trovärdigheten på vårt arbete.

Vi vill att Ni skickar med ett besked till läraren i somaliska så fort som möjligt om Ni 
godkänner att Ert barn är med i vår undersökning. Ert barn kommer att vara anonymt i 
undersökningen och allt deltagande är frivilligt, eleverna får när som helst avsluta sin 
medverkan.

Tack på förhand!

Hälsningar
Sigyn Dannemann och Linda Larsson 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss på: 
Sigyn 0157-519 15 eller mail: sdn04001@student.mdh.se
Linda 0157-510 22 eller mail: lln04005@student.mdh.se

…………………………………………………………………………..………………Klipp här

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undersökningen om modersmålsundervisning.

…………………………………………………………………………………………………...
Underskrift och datum                                                           Barnets namn
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Bilaga 2

Hej!

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser sista terminen på lärarprogrammet. 
Just nu håller vi på med vårt examensarbete om modersmålsundervisning i den obligatoriska 
skolan. Vi vill bland annat ta reda på hur Ni som lärare upplever undervisningen samt vad 
eleverna tycker om den.

Anledningen till att Ni får detta brev är för att vi skulle vilja intervjua Er samt be Er om hjälp 
med att översätta ett brev till elevernas föräldrar. Vi behöver föräldrarnas tillstånd för att få 
intervjua elever som är under 15 år. Vi skulle bli väldigt glada om så många elever som 
möjligt kan vara med eftersom det ökar trovärdigheten på vårt arbete. Deltagandet är helt 
frivilligt och Ni kan när som helst välja att avsluta Er medverkan.

Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och enbart att användas i vårt 
examensarbete.

Tack på förhand!

Hälsningar

Sigyn Dannemann och Linda Larsson

Vid eventuella frågor kan ni nå oss på: 
Sigyn 0157-519 15 eller mail: sdn04001@student.mdh.se
Linda 0157-510 22 eller mail: lln04005@student.mdh.se
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Bilaga 3

Frågor till lärare

1. Vad är modersmål för dig?

2. Vad är modersmålsundervisning för dig?

3. Vad är målet med modersmålsundervisning?

4. Vad får eleverna lära sig i modersmålsundervisningen? 

5. Vad anser du är det viktiga med modersmålsundervisning?

6. Hur länge har du jobbat som modersmålslärare?

7. Jobbade du som lärare tidigare i ditt hemland?

8. Hur gör du när du planerar lektionerna? Lyssnar du med klasslärarna så att 
undervisningen handlar om ungefär samma sak?

9. Hur mycket följer du läroplanen för modersmålsundervisning i din planering?

10. Har du något samarbete med de andra lärarna?

11. Är det svårt att få tag på material till undervisningen?

12. Är du nöjd med lokalerna som du undervisar i?

13. Känner du att du är en del av arbetslaget på skolan?

14. Hur upplever du att eleverna tycker att det känns att stanna efter skoltid och läsa 
modersmål?

15. Ser du någon språklig utveckling hos eleverna?

16. Ser du någon utveckling av elevernas personlighet?

17. Jobbar du på fler skolor?

18. Tycker du att det är jobbigt att arbeta på fler skolor?

19. Hur upplever du din arbetssituation, schema, skolor, kontakt med andra lärare o.s.v.?

20. Hur upplever du lektionstiden/ schemat?

21. Vilket/ vilka språk talar du hemma?
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Bilaga 4

Frågor till elever

1. Vad är modersmål för dig?

2. Vad är modersmålsundervisning för dig?

3. Hur tycker du att det är att läsa ditt modersmål?

4. Tycker du att du har lättare att lära dig saker i vanliga undervisningen eftersom du har 
modersmålsundervisningen? Varför då?

5. Hur länge har du haft modersmålsundervisning?

6. Vad tycker du om att modersmålsundervisningen ligger efter den vanliga 
undervisningen?

7. Tycker du att det är kul/ inte kul att läsa modersmål? Har du alltid tyckt likadant?

8. Hur jobbar ni på lektionerna? Vad tycker du om det?

9. Vad får du lära dig?

10. Lär ni er något om landet Somalia på modersmålsundervisningen?

11. Om du fick välja själv, vad skulle du då vilja lära dig på modersmålsundervisningen?

12. Vad tycker du om din modersmålslärare?

13. Vem har valt att du ska ha modersmålsundervisning?

14. Hur känns det att ha mer undervisning än dina klasskompisar?

15. Vad tycker du om lokalen som ni har modersmålsundervisning i?

16. Tycker du att alla i skolan skulle få chansen att läsa ditt modersmål?

17. Skulle du vilja läsa någon annans modersmål?

18. Vilket/ vilka språk pratar ni hemma?

19. Vad vill du bli när du blir stor?


