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Syftet med examensarbetet var att belysa attityder till modersmålsundervisning och 
mångkulturalitet ur ett lärar- och elevperspektiv. För att undersöka detta 
genomfördes intervjuer med tio elever som läser modersmålsundervisning i antingen 
finska eller somaliska samt e-postbaserade inkäter med fyra undervisande lärare med 
olika andel mångkulturella elever i klassen. I resultatet framkom att eleverna överlag 
är nöjda med sin modersmålsundervisning, men att de inte märker av något 
samarbete mellan modersmålsläraren och deras övriga lärare. Inställningen till 
ämnet var i stort densamma oberoende av vilket språk undervisningen avsåg. De 
somaliska eleverna uttryckte dock att de kände mer attityder gentemot deras 
modersmål och modersmålsundervisning än de finska eleverna. Hos lärarna kunde vi 
inte se någon större skillnad i deras inställning till modersmålsundervisning och 
mångkulturalitet beroende på hur stor andel mångkulturella elever de hade i sin 
klass. Överlag uttrycktes en positiv inställning till mångkulturalitet även om 
kunskaperna kring arbetet med mångkulturella elever i stort var bristfällig. En 
integrering av modersmålsundervisningen i övrig undervisning vilket beskrivs i 
styrdokumenten är inget som verkar förekomma, enligt vår undersökning. 
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1. Inledning 

Sverige som land blir mer och mer mångkulturellt, vilket även blir påtagligt i skolan. 
Klassammansättningen blir allt mer heterogen när det gäller elevernas kulturella och 
språkliga bakgrund. Läsåret 2008/09 var ca 164 000 grundskoleelever berättigade 
till modersmålsundervisning, vilket motsvarar 18 procent av samtliga elever 
(Skolverket, 2009). I och med att en större del av eleverna är flerspråkiga så måste 
läraren ta hänsyn till detta i undervisningen.  
 
Enligt Ladberg (2003) gynnas elevens svenskspråksinlärning av en parallell 
undervisning i dennes modersmål. Utifrån detta ser vi att modersmåls-
undervisningen borde tas på stort allvar. Läroplanen ger uttryck för hur skolan ska 
arbeta för att ge alla elever bästa tänkbara verktyg för att de till fullo ska kunna 
utnyttja sin skoltid. 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2006. s. 4). 

 
Styrdokumenten ger uttryck för vikten av att uppmuntra eleverna till 
modersmålsundervisning och att det ska ske som ett komplement till övrig 
undervisning. Därför är det intressant att undersöka huruvida de berörda eleverna är 
medvetna om varför de har undervisning på sitt modersmål och om de tycker att det 
underlättar för dem under resterande skoltid. 
 
Under lärarutbildningen har vi stött på begrepp som flerspråkighet och modersmåls-
undervisning ett flertal gånger, men vi ställer oss ändå frågande till om det har varit 
tillräckligt. Vi tycker oss se en fara i att det här är ett ämne som lätt hamnar långt ner 
på prioriteringslistan för många lärare med tanke på den stressiga vardag som möter 
dem ute på skolorna. 
 
Genom vårt examensarbete hoppas vi få en insyn i arbetet med 
modersmålsundervisning och mångkulturalitet på skolorna och framförallt hur dessa 
begrepp bemöts ute i verksamheten. Vi har en förhoppning om att lärarna ser sina 
elever och går in med inställningen att göra mesta möjliga för att hjälpa varje enskild 
elev.  I slutändan så finns lärarna där för elevernas skull och oavsett hur stressig 
vardagen än kan vara så borde elevernas bästa alltid ha högsta prioritet.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka de attityder och uppfattningar som finns kring 
modersmålsundervisning och mångkulturalitet. Utgångspunkten är elever som läser 
modersmål och hur de ser på sin undervisning och sitt modersmål samt hur de 
uppfattar att andra runtomkring dem ser på den. Dessutom söker vi se om elevernas 
uppfattning skiljer sig beroende på vilket modersmål de har. Vi vill även lyfta fram 
lärares syn på modersmålsundervisning och mångkulturalitet samt om de tar hänsyn 
till detta i undervisningen. 
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1.2 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet har vi format följande frågeställningar som utgångspunkt för 
undersökningen: 

• Hur uppfattas modersmålsundervisningen av undervisade elever och skiljer 
sig uppfattningen beroende på vilket språk de får undervisning i? 
 

• Hur uppfattas mångkulturalitet och modersmålsundervisning av lärare och 
hur tar de hänsyn till detta i undervisningen? 

  
1.3 Begreppsdefinitioner 
 

1.3.1 Modersmål 
 

För att definiera begreppet modersmål så utgår Skutnabb- Kangas (1981) från fyra 
olika kriterier; ursprung, kompetens, funktion och attityder. Ursprungskriteriet 
avser det språk som modern talar med barnet. Det behöver nödvändigtvis inte vara 
den biologiska modern, utan avser den vuxne som introducerar barnets första språk. 
Enligt kompetenskriteriet är modersmål det språk som man behärskar bäst, även om 
Skutnabb- Kangas (1981) ställer sig frågande till detta kriterium eftersom man i vissa 
fall kan behärska sitt andraspråk bättre än det språk som modern talade. Kriteriet 
gällande funktion innebär det språk man talar mest och attitydkriteriet avser det 
språk man identifierar sig med utifrån en social aspekt.  
 
1.3.2 Mångkulturalitet 
 
Begreppet mångkulturell definieras av Lorentz och Bergstedt (2006) som ett 
tillstånd, en situation eller en position. En skola kan betraktas som mångkulturell då 
den har individer som representerar olika nationaliteter, etniciteter och kulturer. 
 
1.3.3. Attityder 
 
Attityder kan definieras som en beredskap eller böjelse för ett visst beteende som 
innebär en benägenhet att konsekvent reagera gillande eller ogillande mot en viss 
företeelse. Denna företeelse kan vara bland annat en enskild person, ett språk eller ett 
språkligt uttryck (Einarsson, 2004). 
  

2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Historik 

 

Under 1960- och 70-talet började invandrarbarn komma till Sverige i samband med 
arbetskraftsinvandringen (Paulin, 1994). Skolorna hade då ingen beredskap eller  
kunskap kring den nya situation som undervisningen av dessa barn innebar. 
Kulturen som följde handlade om att assimilera barnen och därmed sätta dem i 
vanliga svenska klasser utan särskilda stödåtgärder. Man utgick från att barn lär sig 
fort och har lätt för att anpassa sig. Föräldrarna råddes att tala svenska med sina barn 
för att snabba på språkutvecklingen. Under 70-talet inleddes en allmän debatt om 
tvåspråkighet i Sverige (Paulin, 1994). Man hade förstått barnens behov av att 
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bibehålla modersmålet och sin identitet. Åsikterna om hur detta skulle genomföras 
var dock skilda och det var först 1977 som kommunerna blev skyldiga att erbjuda 
hemspråksundervisning och en studiehandledning på hemspråket (Hyltenstam, 
1996).  
 
År 1985 ändrades riktlinjerna för hemspråksundervisningen till att endast de elever 
som hade daglig användning av sitt hemspråk hade rätt till hemspråksundervisning. 
År 1991 blev kommunerna skyldiga till att anordna undervisning i hemspråk, där det 
fanns fem elever i varje språkgrupp. Det arbetades fram tre olika modeller för 
undervisningen: Svensk klass, hemspråksklass och sammansatt klass. Svensk klass 
innebar undervisning enbart på svenska, men att invandrarelever fick möjlighet att 
delta i hemspråksundervisning. I hemspråksklass och sammansatt klass blandas 
språken i undervisningen. I en hemspråksklass hade eleverna gemensamt hemspråk 
och mängden undervisning på svenska ökade med elevernas ålder. Sammansatt klass 
bestod av elever med olika förstaspråk, både svenska och andra. Även här erbjöds 
hemspråksundervisning och andelen undervisning på svenska ökades successivt. 
Även förberedelseklasser infördes för att underlätta för elevens första tid i svensk 
skola (Hyltenstam, 1996). 
 
Hemspråket skulle ingå i elevens vardagliga skolgång och skulle ersätta annan 
undervisning, även om inga anvisningar gavs om vilka ämnen hemspråket skulle 
ersätta (Hyltenstam, 1996). 1991 förändrades riktlinjerna så att 
hemspråksundervisningen kunde ske utanför skoltid. Läsåret 95/96 trädde nya 
bestämmelser i kraft och ämnet ersatte inte längre annan undervisning (Hyltenstam, 
1996). Hemspråksundervisningen kunde nu erbjudas som fyra alternativ: inom 
språkval, elevens val, skolans val eller utanför timplanebunden tid. I juli 1997 
ändrades den officiella termen på ämnet till modersmål och modersmålsundervisning 
(Einarsson, 2004). 

 
2.2 Styrdokument och riktlinjer 
 
2.2.1 Läro- och kursplan 
 
Enligt läroplanen är elevernas identitetsutveckling starkt förknippad med språk och 
lärande och därför är det viktigt att undervisningen anpassas utifrån den enskilde 
elevens förutsättningar och behov. Skolan ska främja förståelse för kulturell mångfald 
samt arbeta för att respekt och solidaritet ska råda hos eleverna 
(Utbildningsdepartementet, 2006). 
 
Kursplanen för modersmål uttrycker att ämnet syftar till att främja elevernas 
utveckling till flerspråkiga individer med mångkulturell identitet (Skolverket, 2000). 
Modersmålsundervisningen ska ses som ett forum där eleverna kan utveckla den 
personliga och kulturella identiteten tillsammans med andra elever med samma 
modersmål. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och genom att befästa 
kunskaper på modersmålet ger det en hjälp till att också lära på svenska.  
 
Strävansmålen i kursplanen genomsyras av tanken om att undervisningen ska 
innehålla jämförelser med svenska förhållanden i aspekter kring bland annat 
samhällsliv, historia, kultur och språk. Detta förutsätter en koppling mellan 
modersmålsundervisningen och det övriga skolarbetet (Skolverket, 2000). 
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2.2.2 Villkor för modersmålsundervisning 
 
År 2008 var drygt 164 000 grundskoleelever berättigade till undervisning i sitt 
modersmål, vilket motsvarar 18 procent av samtliga elever (Skolverket, 2009). 
Andelen berättigade som deltog i modersmålsundervisningen var totalt sett 53 
procent, men andelen elever som utnyttjade möjligheten varierade mellan språken.  
Deltagandet i modersmålsundervisningen var relativt låg för de mindre modersmålen 
och för finska (42 procent) medan elever med albanska, arabiska, persiska och 
somaliska som modersmål hade högst deltagande (mer än 60 procent). År 2008 var 
8662 elever berättigade att läsa finska medan motsvarande siffra för somaliska elever 
var 7369 st. 72 procent av eleverna valde att utnyttja möjligheten (Skolverket, 2009).   
 
Enligt Grundskoleförordningen är kommunerna idag skyldiga att erbjuda 
modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket och 
under förutsättning att det finns en lämplig lärare (Utbildningsdepartementet, 1994). 
En elev är berättigad att få undervisning i modermål om en eller båda av elevens 
vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och att språket utgör vardagligt 
umgängesspråk i hemmet. Undervisningen kräver alltså att eleven har grundläggande 
kunskaper i språket. Om undervisningen arrangeras utanför timplanebunden tid så 
har eleven rätt till denna under högst sju läsår av sin skoltid. Undantag från detta kan 
förekomma om eleven har särskilda orsaker till utökad modersmålsundervisning. 
Undervisningen får inte omfatta mer än ett språk per elev (Utbildnings-
departementet, 1994).   
 
2.2.3 Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 
 
Definitionen av ett svenskt minoritetsspråk är, enligt Hyltenstam (2008) ett eget 
språk som är olikt svenskan och som har talats i landet före andra världskriget och 
således kan anses ha hävd i landet. De nationella minoritetsspråken är samiska, 
finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch (Hyltenstam, 2008). 
Minoritetsspråkskonventioen är Europarådets konvention med syfte att bevara och 
utveckla den flerspråkighet och det mångkulturella arv som historiskt sett 
karaktäriserat Europa (Hyltenstam, 2008). Utifrån detta har Sverige åtagit sig att 
garantera stöd för minoritetsspråkens bevarande genom bestämmelser i lagar och 
förordningar samt genom andra åtgärder.  
 
En av dessa åtgärder avser skolan och därför gäller utökade rättigheter för 
modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken (Skolverket, 2007).  
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas undervisning på 
modersmålet även om språket inte är elevens vardagliga umgängesspråk i hemmet. 
Grundläggande kunskaper i språket ska dock finnas. Kommunen är skyldig att 
erbjuda undervisningen även om antalet elever är mindre än fem och 
tidsbegränsningen för modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid gäller 
inte för de nationella minoriteterna (Skolverket, 2007). 
 
2.3 Interkulturalitet i en mångkulturell skola 
 
Enligt Lahdenperä (2004) utvecklas Sverige mot att bli ett mångkulturellt samhälle 
där flera kulturer skall samverka. För skolans del innebär det ett behov att utveckla 
en interkulturell lärandemiljö som tar hänsyn till elevers olikheter. Interkulturalitet 
innebär alltså en skolmiljö som ser mångfalden som en tillgång.  Lahdenperä (2004) 
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ser dock den svenska skolan som en fortsatt monokulturell institution som behandlar 
mångkulturella elever annorlunda. I och med detta bortser man från tanken om den 
svenska skolan som en skola för alla. Mångkulturalitet uppfattas mer som ett 
problem än en tillgång och även om skolan och lärarutbildningen fått fler 
mångkulturella inslag så har för lite hänt (Lahdenperä, 2004).  
 
Lorentz (2009) anser att lärarens kompetens och förmåga att hantera mångfalden på 
ett tillfredställande sätt har stor betydelse för varje enskild elev. Skolans uppdrag 
beskrivs som ett arbete utifrån ett interkulturellt perspektiv, vilket förutsätter 
vidgade kunskaper kring aspekten. Verksamma lärare behöver en interkulturell 
kompetens för att kunna inta ett förhållningssätt som grundas i tolerans och 
öppenhet. De behöver dessutom bli medvetna om sina egna värderingar och attityder. 
Detta för att kunna anpassa undervisningen till elever med olika kulturell bakgrund, 
samt förstå sin lärarroll i en mångkulturell skola (Lorentz, 2009). 
 
Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) beskriver hur de mångkulturella eleverna 
utsätts för stora språkliga utmaningar då de undervisas på ett språk de inte behärskar 
fullt ut samtidigt som de bedöms på samma grunder som de svenska eleverna. 
Elevernas språktillägnande, som ska få vara en tids- och resurskrävande process, 
uppfattas snarare som ett problem på skolorna. Eleven stämplas lätt som ett 
problembarn med koncentrationssvårigheter snarare än en kompetent individ med 
förkunskaper som kan ses som en tillgång i undervisningen. Därför återstår 
fortfarande mycket arbete med att utveckla en interkulturell skola, menar Löthagen 
m.fl. (2008).  
 
2.4 Attityder till språk 
 
Arnqvist (2009) anser även att föräldrarnas inställning till mångkulturalitet är av 
betydelse. Föräldrar som har en positiv attityd till andraspråksinlärning och 
samtidigt stimulerar barnet att skriva, läsa och tala på modersmålet är av stor vikt för 
hur barnet ska se på sin mångkulturalitet. Genom att uppmuntra barnen att använda 
båda språken så blir barnen bekräftade vilket får dem mer motiverade att utvecklas 
(Arnqvist, 2009). 
 
Einarsson (2004) anser att attityder kring modersmål och mångkulturalitet i skolan 
och samhället har betydelse för språkutvecklingen. Även barnets egen attityd till sitt  
modersmål, sin kultur och sitt ursprung påverkar övriga elever och lärares 
uppfattning om detsamma. Einarsson (2004) menar att flerspråkighet vanligtvis inte 
anses som värdefullt utan snarare förknippas med socialt underläge, utanförskap och 
fattigdom. Detta anses ge uppkomst till språkliga problem och svårigheten att lära sig 
nya språk gör det besvärligt att ta kontakt med dessa människor. 
 
Andersson (1999) anser att människors attityder till språk ofta är kopplad till 
attityden mot folket som talar språket och att det ofta avspeglas i deras 
förhållningssätt gentemot dem som talar språket. Hennes undersökning kring 
attityder till eget och andras språk påvisar att attityden skiljer sig åt beroende vilket 
språk som talas. Språk inom samma språkstam har en tendens att värderas högre än 
språk från andra språkstammar. Andersson (1999) anser dock att människors 
attityder till ett språk är förändligt och påverkas av rådande norm i samhället. Hon 
menar även att medial uppmärksamhet kring ett specifikt land har stor påverkan för 
hur språket uppfattas. Vidare beskrivs personliga erfarenheter, miljö samt tidsålder 
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som viktiga faktorer för språkattityders fortlevnad och framväxt. Enligt Andersson 
(1999) har det att göra med att lika söker lika, men hon hänvisar till forskning som 
visat att ökad språklig mångfald och ökad språkkompetens är förebyggande när det 
gäller uppkomsten av attityder (Andersson 1999).  
 
2.5 Varför modersmålsundervisning? 
 
Hyltenstam (1996) beskriver att språket används mycket som tankeredskap under 
skoltiden och det språk som utvecklats mest och längst är det som fungerar bäst för 
tänkande. Därför är det att föredra om det språk man behärskar bäst är det som 
används för att dra slutsatser och tillägna sig nya kunskaper.  Därmed är det viktigt 
att andraspråket utvecklas så fort som möjligt för att barnet även ska kunna tillägna 
sig kunskap även på det nya språket. Hyltenstam (1996) anser att skolan ska vara 
rustad att ge undervisning åt alla barn, oavsett hur långt de kommit i sin utveckling 
av det svenska språket. Han menar att det tar flera år innan andraspråket är 
mottagligt för kunskapsinhämtande och att ett språkbyte tidigt i skoltiden kan 
hämma barnets möjlighet till utveckling under resten av skoltiden. Därmed hävdar 
Hyltenstam (1996) att en kombination av undervisning på modersmålet och svenska 
är det optimala för språkutvecklingen på sikt. 

Ladberg (2003) föreslår att läraren kan använda sig av en bro mellan modersmålet 
och andraspråket för att skapa en språklig nyfikenhet hos barnet. Att tillåta barnet att 
använda sitt modersmål på skoltid stärker identiteten, den kulturella tillhörigheten 
och självkänslan vilket därmed kan göra barnet mer mottagligt för inlärning. Det 
gäller att stärka och uppmuntra barnets egen kultur och samtidigt lära den att förstå 
och tillägna sig den svenska (Ladberg, 2003). 
 

Skolverket (2002) beskriver kopplingen mellan modersmålet och identiteten och 
uttrycker att stimulans och ökade språkkunskaper i båda språken ger en bra grund 
för eleverna i deras fortsatta kunskapsinhämtande. De poängterar därför att det är 
viktigt att eleverna får undervisning på sitt modersmål även om de ser ett problem i 
att samarbetet mellan modersmålsundervisningen och den övriga undervisningen 
ofta brister. Dessutom ges för lite resurser vilket leder till för lite undervisningstid, 
outbildade lärare och en planlös organisation. Vanligtvis sker modersmåls-
undervisningen på eftermiddagarna och är därmed helt skild från övrig undervisning. 
Många lärare har dessutom inte tillräckliga kunskaper om vinsterna med 
modersmålsundervisning, vilket gör att det inte får den effekt som den har potential 
att få, menar Skolverket (2002). 

2.6 Undervisningsmodeller 
 
Tuomela (2001) beskriver fem undervisningsmodeller som använd för att tillgodose 
flerspråkiga elevers behov. Dessa består av tre tvåspråkiga och två enspråkiga 
program. I de enspråkiga programmen utgår undervisningen enbart från ett språk. 
Vanligast är att undervisningen utgår från majoritetsspråket med både majoritets- 
och minoritetselever och kallas assimilationsprogram. Modellen ska syfta till att 
assimilera minoritetseleverna, det vill säga utveckla deras andraspråk medan 
minoritetsspråket läggs åt sidan. Det andra enspråkiga programmet är endast ämnat 
för minoritetselever och undervisningen sker på minoritetsspråket.  Detta kallas för 
segregationsprogram där minoritetseleverna undervisas endast på sitt modersmål 
(Tuomela, 2001). 
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I de tvåspråkiga modellerna används två språk i undervisningen (Toumela, 2001).  
Den första modellen kallas för övergångsprogram. I denna modell har eleverna ett 
gemensamt modersmål, minoritetsspråk. Undervisningen sker till stor del i 
minoritetsspråket. Syftet med detta är inte enbart att utveckla mer färdigheter i detta 
språk utan i första hand för att eleverna inte ska tappa kunskaper på grund av att de 
ännu inte behärskar majoritetsspråket väl. Tanken är att undervisningen efter några 
år ska kunna ske på majoritetsspråket då elevernas kunskaper i det svenska språket 
har ökat (Toumela, 2001).  
 
Den andra modellen kallas språkbevarandeprogram. Här undervisas eleverna både 
på andraspråket och på modersmålet under en stor del av skoltiden (Toumela, 2001). 
I början sker största delen av undervisningen på modersmålet, men över tid sker en 
ökning av undervisningstiden på majoritetsspråket. Den sista modellen kallas för 
tvåvägsprogram där hälften av gruppen består av majoritetselever som har ett 
gemensamt språk och resten av minoritetselever. Undervisningen sker på båda 
språken för båda grupperna och syftet är att båda elevgrupperna ska bli tvåspråkiga 
(Tuomela, 2001). 
 

2.7 Tidigare forskning 
 

2.7.1 Tvåspråkig utveckling i skolåldern (Toumela, 2001) 
 
Syftet med Toumelas studie var att undersöka olika undervisningsmodeller för 
flerspråkiga elever och se huruvida dessa gynnar elevernas utveckling eller inte. 
Toumela fokuserade på 180 sverigefinska elever som undervisades utifrån en av tre 
undervisningsmodeller; Tvåspråkig klass, friskola med tvåspråkig undervisning samt 
svensk klass med modersmålsundervisning. 
 
I resultatet framkom att elever med dåliga eller inga kunskaper i det svenska språket 
gynnas av en tvåspråkig undervisningsmodell. Ett välutvecklat modersmål är en 
förutsättning för utveckling av ett andraspråk. Om enbart svenska används som 
undervisningsspråk så föreligger en stor risk för att modersmålet får mycket 
begränsade möjligheter att utvecklas vilket kan leda till att elevens språkliga 
utveckling avstannar. Eleverna bör därför ges förutsättningar att utveckla sitt 
modersmål på hög nivå innan andraspråksinlärningen påbörjas. Andra faktorer som 
kan påverka elevernas språkliga utveckling var dessutom den sociala situationen och 
hur användningen av språket sker utanför skolan. 
 
Forskningsresultaten är entydiga när det gäller den uppnådda färdigheten i 
modersmålet. Oavsett undervisningsmodell så visar resultatet att minoritetselever 
generellt uppnår en lägre färdighet i sitt modersmål än övriga elever. Elever som 
undervisats i någon tvåspråkig undervisningsmodell uppvisar dock en högre 
färdighet än elever som enbart fått undervisning på majoritetsspråket. 
 

2.7.2 Utveckling av modersmålsundervisning (Skolverket, 2002) 
 

Skolverkets studie syftade till att kartlägga de attityder som finns till modersmålsstöd 
och modersmålsundervisning i förskola och skola. Fokus låg på att belysa 
spännvidden i attityder kring modersmål och integration. Detta undersöktes genom 
en kvalitativ insamlingsmetod baserad på intervjuer. Urvalet begränsades till 
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barn/elever i åldrarna 5, 11 och 17 samt personal i förskola och skola, skolledare och 
föräldrar.  
 
I resultatet framkom att majoriteten av informanterna ställde sig positiva till 
modersmålsstöd och -undervisning. Föräldrarna var mer negativa till 
modersmålsundervisning medan elever och lärare visade sig vara mest positivt 
inställda. Skolledarna såg visserligen betydelsen av undervisningen, men de var 
kritiska till hur systemet fungerar. Undervisningen beskrevs som ett bra sätt att 
hjälpa och stärka eleverna och de aspekter som nämndes kunde delas in i fem 
områden: Identitetsutveckling, Kommunikation, Kultur och rötter, Lärande och 
språk samt Integration. Däremot framkom en del brister i undervisningen som 
kretsade kring organisationen och knappa resurser. Många av dem som uttryckt sig 
positiva till modersmålsundervisning menade att ämnet i sin nuvarande form inte 
kan erbjuda det stöd som den skulle kunna göra med bättre organisation, fler lärare 
och mer tid. Det framkom att rådande negativa attityder till flerspråkighet i samhället 
antagligen bidrog till att försämra undervisningen och att föräldrars krav och 
förväntningar på ämnet var en bidragande orsak till hur eleverna skulle motta 
undervisningen.  
 
I undersökningen framkom att en minoritet av informanterna ansåg att 
modersmålsundervisning inte hör hemma i den svenska skolan. Anledningen till 
detta beskrevs som att det är viktigast att prioritera det svenska språket när man bor i 
Sverige. Den positiva inställningen till modersmålsstöd och -undervisning överväger 
ändå enligt studien även om ämnet anses ha låg status. Det framkom att de negativa 
attityderna ofta grundar sig i okunskap, vilket gör att det inte blir ett prioriterat 
område i skolan. 
 

3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 

Arbetet utgår från en kvalitativ insamlingsmetod som har till syfte att skapa större 
förståelse kring modersmålsundervisning och mångkulturalitet samt att kunna 
analysera resultatet på ett djupare plan. Syftet var att undersöka elevernas och 
lärarnas åsikter, tankar och attityder kring ovan nämnda aspekter. Detta hade 
förmodligen varit svårt att göra genom kvantitativ forskning eftersom det snarare 
generaliserar än att gå på djupet i resultatet (Stukát, 2005). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för att undersöka elevperspektivet skedde genom 
barnintervjuer. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer att föredra när man söker 
utforska komplexa och subtila fenomen och vill få insikt i människors åsikter, tankar 
och känslor. I detta fall har vi valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer där vi 
utgått från en färdig lista med ämnen och frågor som ska behandlas, men att vi varit 
flexibla gällande ordningsföljden. Respondenten ges därigenom en större frihet att 
utveckla sina tankar kring det ämne som behandlas (Denscombe, 2009).  
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Insamlingen av lärarperspektivet gjordes genom e-postbaserade inkäter, vilket är ett 
mellanting mellan intervju och enkät. Respondenterna fick ett antal öppna frågor att 
besvara över e-post som vi därefter kunde ställa följdfrågor kring för att få 
förtydligade svar eller utvecklade resonemang. Denscombe (2009) menar att 
användandet av öppna frågor gör inkäter till en form av kvalitativ insamlingsmetod. 

3.3 Urval 

Vi har valt att undersöka elever i år 4-6 som läser antingen finska eller somaliska som 
modersmål. Sammanlagt har tio elever intervjuats från två olika skolor som båda har 
en hög andel elever med annat modersmål än svenska. Denscombe (2009) menar att 
urvalet i en småskalig undersökning sällan sker helt slumpmässigt utan att man 
vanligtvis har en tanke bakom de respondenter som väljs. Att valet i det här fallet föll 
på finska och somaliska beror på att vi ville se om uppfattningen skiljer sig beroende 
på hur mycket elevernas hemland skiljer sig från Sverige i avseende på språk och 
kultur. Finska är dessutom ett minoritetsspråk med utökade rättigheter till 
modersmålsundervisning, vilket ökar kontrasten mellan språken ytterligare och ger 
ännu en analystråd. För att undersöka synen på modersmålsundervisning och 
mångkulturalitet ur ett lärarperspektiv så valde vi att fråga fyra klasslärare med olika 
andel andraspråkselever i sin klass. Två med låg andel (mindre än 10 %) och två med 
representativ andel (30-50 %).   

3.4 Genomförande 

Inledningsvis var det svårt att få tag i skolor som kunde ställa upp i undersökningen, 
men efter ihärdigt ringande och e-postande så fick vi tag i elever och lärare som ville 
delta. Efter att ha fått godkännande från elevernas föräldrar så kontaktade vi deras 
lärare och gjorde upp om en tid som passade bra för att genomföra intervjuerna. Vi 
valde att genomföra intervjuerna i grupper om fem elever eftersom de inte träffat oss 
innan och därför kunde känna en trygghetskänsla i att gå tillsammans (Doverborg 
och Pramling Samuelsson, 2006). För att förstärka trygghetskänslan ytterligare så 
deltog endast en intervjuare i respektive grupp. Väl på skolan lät vi eleverna välja en 
lämplig plats eftersom de är bekanta med sin skola och dess lokaler. Intervjuerna 
utgick från frågorna i vår intervjuguide (se bilaga 2) men frågornas ordning kunde 
variera beroende på vilka svar som kom fram. Samtalen spelades in med bandspelare 
för att vi skulle kunna fokusera helt på informanterna och i efterhand slippa förlita 
oss på anteckningar och minnen (Denscombe, 2010). Intervjuerna pågick i ungefär 
30 minuter och eleverna fick i tur och ordning svara på respektive fråga eller 
gemensamt diskutera sig fram till ett lämpligt svar. Transkriberingar gjordes i direkt 
anslutning till intervjuerna när svaren fortfarande låg färskt i minnet. 

Gällande lärarinkäterna så skickades frågorna (se bilaga 1) över via e-post till 
respektive lärare. Efter avtal med respektive informant så hade de sedan tre dagar på 
sig att besvara frågorna och sända tillbaka svaren. Därefter läste vi igenom materialet 
och diskuterade tillsammans om vi behövde förtydliganden på någon fråga. Detta e-
postades sedan tillbaka till berörd lärare och denna fick några dagar på sig att 
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förtydliga. Då vi kände oss nöjda med svaren meddelade vi detta till informanterna 
och därefter vidtog analysarbetet. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter transkribering så sammanställdes de två gruppintervjuerna och vi diskuterade 
skillnader, likheter och eventuella oklarheter kring de svar vi fått. Därefter jämfördes 
resultatet med litteratur och tidigare forskning för att kunna dra några slutsatser. 
Stukat (2005) poängterar att transkribering är ett tidskrävande, men viktigt arbete 
som kan underlättas genom att enbart välja ut de mest relevanta och intressanta 
delarna av intervjun. Vi försökte dock vara ganska selektiva med vad vi plockade bort 
för att inte inverka på resultatet.  Inkätsvaren från lärarna krävde ingen 
större sammanställning, utan vi skrev ut dem från datorn och behandlade dem på ett 
liknande sätt som med elevintervjuerna. Slutligen försökte vi sammanfatta resultatet 
och dra avslutande slutsatser utifrån våra forskningsfrågor.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Eftersom vår undersökning handlar om informanternas attityder så finns svårigheter 
i att säkerställa reliabilitet och validitet. Dels är det svårt att kontrollera de svar vi får 
och jämföra med andra källor, vilket Denscombe (2010) annars menar kan vara en 
metod för att fastställa reliabiliteten. Vi kan inte avgöra om informanterna talar 
sanning eller om de undanhåller information som kunde ha varit till nytta i 
undersökningen. ”Forskaren är ingen tankeläsare” (Denscombe, 2010, s. 265). 
Dessutom finns svårigheten i att svaren kan bli olika beroende på frågornas 
utformning, dagsformen hos informanten, misstolkningar och liknande. Vi anser 
dock att vi gjort vårt bästa för att säkerställa reliabilitet genom att räta ut eventuella 
frågetecken eller oklarheter under insamlingens gång.  

Vi är införstådda med att vi hade fått helt andra svar om vi haft andra informanter, 
men vi känner dock att vi utifrån vårt syfte och våra förutsättningar fått ett bra urval. 
Självklart kan även vår förförståelse spela in i våra tolkningar av resultatet, men vi 
har försökt utgå enbart från informanterna och återge deras svar. Om vi har varit 
osäkra på något så har vi bett om ett förtydligande för att undvika feltolkningar. 
Dessutom genomfördes intervjuerna med bandspelare och vi kunde därför höra 
svaren flera gånger och därmed undvika missuppfattningar. 

I fråga om undersökningens validitet så känner vi att våra intervju- och inkätfrågor 
utgår från syftet och att vi därigenom har en bra koppling mellan syfte och metodval. 
För att försöka säkerställa att det faktiskt var informanternas attityder till modersmål 
som framkom i resultatet så valde vi att använda oss av ett mindre antal öppna frågor 
där informanterna själva kan avgöra vad den anser är ett bra svar snarare än att ställa 
många frågor som lätt kan bli ledande (Denscombe, 2010). 
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3.7 Etiska ställningstaganden 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2010) beskriver. Inför våra intervjuer och inkäter skickade vi ut ett 
missivbrev till alla informanter där vi presenterade oss själva samt berättade om 
syftet med studien. Eftersom eleverna är minderåriga så kontaktades deras föräldrar 
så att även de fick ge sitt godkännande till deltagandet i undersökningen. Alla 
informanter har deltagit frivilligt och vi har informerat om hur det insamlade 
materialet kommer behandlas. De har även informerats om möjligheten att avbryta 
intervjun eller att avstå från att svara på obekväma frågor. 

För att tillgodose konfidentialitetskravet så redovisas resultatet utan att 
informanternas identitet kan avslöjas. Inspelade intervjuer och inkätsvar har 
transkriberats och sedan raderats för att säkerställa informanternas konfidentialitet i 
undersökningen.  

Slutligen har vi varit noga med att de uppgifter vi samlat endast använts för 
forskningsändamål. Det insamlade materialet har och kommer inte att lämnas ut till 
utomstående. De resultat som framkommit behandlas endast i denna uppsats. 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av elevintervjuerna och lärarinkäterna. Vi har valt att 
redovisa materialet utifrån följande fyra kategorier: Elever med finska som 
modersmål, Elever med somaliska som modersmål, Lärare med låg andel 
mångkulturella elever och Lärare med representativ andel mångkulturella elever. I 
resultatet av lärarinkäterna presenteras varje lärares svar för sig medan 
barnintervjuerna som utfördes i grupp redovisas tillsammans. 

4.1 Elever med finska som modersmål 

De fem eleverna med finska som modersmål går i år 4-5 och har haft 
modersmålsundervisning i 1,5 år. Tre av eleverna har tidigare gått på en svensk-finsk 
skola där undervisningen gavs på båda språken. 

Gällande vilket språk de talar hemma så är det ingen av dem som endast talar finska. 
Två av eleverna beskriver sig tala ungefär lika mycket finska som svenska medan de 
övriga tre talar mestadels svenska. Anledningen till detta beskriver alla tre som att en 
av föräldrarna är svensk utan kunskaper i finska. En elev berättar dock att de har en 
kväll per vecka där de bara talar finska hemma. Detta är för att yngre syskon som 
ännu inte börjat läsa modersmålsundervisning ska bibehålla språket.  

På torsdagar får vi bara prata finska när vi äter middag för att mina 

småsyskon inte ska glömma bort finskan (Flicka, år 4). 

Alla talar de svenska i skolan, men de uttrycker att de ibland kan tala finska 
sinsemellan som ett hemligt språk när de inte vill att andra ska förstå.   
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Ibland på bussen hem så pratar vi finska för då är det ingen som förstår vad 

vi säger (Pojke, år 5). 

Modersmålsundervisningen ges på onsdagsmorgnar då övriga elever har sovmorgon. 
Lektionen pågår i en timme i skolans lokaler och de är sju elever från år 3-5 som 
deltar. Fyra av eleverna är nöjda med schematiden och uttrycker att de tidigare 
undervisades på eftermiddagar vilket var mer problematiskt att kombinera med 
fritidsintressen. En elev skulle dock föredra eftermiddagar eftersom han är 
morgontrött och skulle uppskatta sovmorgon.  

De andra får ju ha sovmorgon en gång i veckan och det skulle jag också vilja 

ha (Pojke, år 5). 

På lektionerna spelar de mumin- och bildspel, skriver historier och pratar finska. 
Ibland arbetar de i övningsboken. Eleverna berättar att boken är uppbyggd av kapitel 
som alla har ett specifikt innehåll. Just nu arbetar de med kapitlet ”Restaurang”. Alla 
elever uttrycker att de är nöjda med modersmålsundervisningen och att de tycker om 
att få tala finska emellanåt. De upplever lektionen och läraren som bra och att de lär 
sig mycket. Dessutom uppskattar de när de uppmärksammar finska helgdagar på 
lektionerna. 

På finska nationaldagen brukar vi sjunga sånger och äta godis. Det är roligt för 

i Sverige firar man bara svenska nationaldagen (Pojke, år 5). 

På frågan vem som valt att de ska gå på modersmålsundervisning svarar alla unisont 
”mamma och pappa”. Anledningen till att föräldrarna har valt det tror eleverna är att 
de inte ska glömma finskan och för att de ska kunna tala med sina finska släktingar. 

På somrarna åker vi till Finland och då måste ju jag kunna prata när jag är 

där (Pojke, år 5). 

Eleverna upplever inte att deras lärare någonsin kommenterar eller frågar något om 
deras modersmålsundervisning. De ser inte heller att de har någon användning av 
modersmålsundervisningen i övrigt skolarbete. Klasskompisarna var i början väldigt 
nyfikna på vad de gjorde på lektionerna. Nuförtiden består dock nyfikenheten kring 
elevernas mångkulturalitet mer av önskemål att lära sig fula ord på finska. En flicka 
uttrycker att hon då brukar säga ett annat ord som inte är lika fult för att undvika att 
finska svordomar ska spridas på skolan.     

Om de frågar mig hur man säger ett fult ord på finska så brukar jag säga ett 

annat ord som inte är fult istället. Ofta säger jag att det heter kukka som 

egentligen betyder blomma, men det kan låta som ett fult ord på svenska 

(Flicka, år 5). 

4.2 Elever med somaliska som modersmål 

De fem eleverna går i år 6 i samma klass och även deras modersmålsundervisning 
sker i samma grupp, fast då på annan plats än på skolan. Alla elever var inte lika 
frispråkiga och vissa frågor besvarades inte av samtliga elever. Antalet år som de läst 
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modersmål varierar mellan 1-7 år. Två av eleverna är födda i Sverige och har haft 
modersmålstöd sedan förskolan. Två har läst modersmål sedan skolstarten och en 
elev är relativt nykommen till Sverige och har därför haft modersmålsundervisning 
bara något år.  

Alla elever talar somaliska hemma och de uttrycker att det är ett önskemål från 
föräldrarna. En av eleverna tycker att de borde tala svenska hemma då de bor i 
Sverige och att föräldrarna behöver utveckla sitt svenska språk de också.  

Mina föräldrar pratar inte så bra svenska så jag tycker att de borde träna på 

det också (Pojke, år 6).  

En elev känner stor trygghet i att få tala sitt modersmål hemma. De elever som ibland 
pratade sitt modersmål på raster och lektioner känner en attityd att det enbart skall 
talas svenska när man är i Sverige vilket gör att de oftast väljer att tala svenska på 
allmänna platser.  

Ibland märker man att folk kollar på oss när vi pratar somaliska och ibland 

säger de till oss att vi ska prata svenska i Sverige (Pojke, år 6). 

Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och det är inget eleverna 
uppskattar även om de inte vet när de skulle kunna ha det annars . De är alla överens 
om att de inte vill missa annan undervisning på skoltid. En elev uttryckte dock en 
önskan att modersmålsundervisningen skulle finnas på skolan för att slippa åka iväg 
på eftermiddagarna.  

Jag skulle vilja vara kvar på skolan och ha somaliska för man är så trött efter 

skolan och då skulle det vara skönt att slippa åka iväg (Pojke, år 6). 

På frågan varför de har modersmålsundervisning är fyra elever positivt inställda till 
att ha modersmålsundervisning medan en elev inte känner att han vill ha 
modersmålsundervisning på det sätt som det sker nu.  

Jag tycker inte om att det är så sent på eftermiddagen och det är jobbigt när vi 

får läxor på somaliska och sen har andra läxor också (Pojke, år 6). 

En av eleverna menade att hon ville ha kvar sin kultur men samtidigt ta till sig den 
svenska kulturen. Eleven anser sig vara glad över att vara flerspråkig och hon 
uttrycker att modersmålsundervisningen hjälper henne i övrig undervisning.  

På modersmålsundervisning kan jag ibland förstå saker som jag inte tänkt på 

tidigare. Det hade jag nog inte kommit på om jag bara gått i skola på svenska 

(Flicka, år 6). 

En elev anser att det ökar självkänslan att få känna samhörighet med andra från 
samma kultur. De ser alla även en nytta i att behärska sitt modersmål och samtidigt 
bibehålla sin kultur och identitet. Att behålla modersmålet anses viktigt för att kunna 
tala med släktingar både i hemlandet och i Sverige.  
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Min farmor som bor hemma hos mig kan inte svenska och då skulle jag inte 

kunna prata med henne om jag inte kunde somaliska (Flicka, år 6). 

Ingen av eleverna tycker att övriga lärare har någon inblick i eller har frågar något om 
deras modersmålsundervisning. Det tycker eleverna är synd och de skulle gärna se en 
samverkan mellan modersmålsläraren och övriga lärare. Det kunde även lyftas fram 
mer varför det är viktigt och bra med undervisningen till alla på skolan så de fick mer 
kunskap och förståelse för de elever som har modersmålsundervisning och är 
flerspråkiga.  

Alla vet ju varför man ska läsa matte till exempel, men ingen vet varför vi har 

somaliska (Flicka, år 6). 

På modersmålsundervisningen läser de en hel del, till exempel sagor från deras 
hemland, men de får även skriva och översätta andra berättelser. När det gäller hur 
deras kompisar reagerar över att de läser modersmål tycker inte någon av eleverna 
att kompisar verkar bry sig. 

De andra i klassen vet om att vi läser somaliska, men de vet inte vad vi gör på 

lektionerna. Jag skulle vilja att de frågade mer (Pojke, år 6). 

4.3 Lärare med låg andel mångkulturella elever 

4.3.1 Lärare 1 

Lärare 1 är utbildad tidigarelärare och har arbetat i skolan sedan 2007. Av 20 elever 
är det endast en som har utländskt ursprung och denne talar bara svenska. Hon ser 
enbart positivt på mångkulturalitet och hon menar att eleverna kan lära av varandra 
och få en förståelse för människors olikheter.  

Det är bara fördelar med en mångkulturell skola. Alla barnen lär sig av de 
andra, t ex. kultur och språk samt seder. Barnen blir mer medvetna om hur 
olika vi är och får då en större förståelse för olikheterna emellan olika 
kulturer. 
 

Det bästa sättet att lära sig svenska, tror hon är att prata svenska ofta och mycket och 
hon förespråkar därför att alla elever bör tala svenska under skoltiden, även på raster.  

Jag tycker det är oerhört viktigt att alla elever talar svenska i skolan, just för 
att upprätthålla det svenska språket. Men modersmålsundervisning är lika 
viktigt det för att upprätthålla hemspråket och utveckla det svenska språket. 
 

Informanten uttrycker att flerspråkiga elever ska ha rätt till modersmålsundervisning 
för att behålla sitt modersmål och samtidigt främja utvecklandet av det svenska 
språket.  

Många gånger har barnen inte ett fullt ordförråd på det egna språket och 

har de inte det så är det svårt för dem att lära sig svenska. Om man inte vet 
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vad en viss känsla betyder till exempel så kan det vara svårt att även förstå 

det på ett nytt språk. 

Hon uttrycker att hon inte arbetar aktivt för att främja mångkultur i klassen, men att 
de har arbetat med vad hon kallar ”Årliga jorden runt-resan”. De tittar då närmare på 
fem länder varje år och tar reda på och diskuterar invånarnas situation i landet 
utifrån aspekter som mat, språk, kultur, religion och levnadsförhållanden.     

Annars kan vi prata om språk och hur olika det kan vara och undersöka 

hur olika alla lever i världen. 

På skolan där hon jobbar har de just nu ingen elev som läser modersmål, vilket gör 
att hon inte har någon insyn i hur modersmålsundervisningen brukar struktureras. 
Hon ser dock gärna att modersmålsundervisningen borde ske i samarbete med övrig 
undervisning. Hon ser modersmålet som en viktig del av identiteten och tycker att 
lärare ska ta hänsyn till detta i undervisningen. 

4.3.2 Lärare 2  

Lärare 2 examinerades 2009 och är utbildad mot tidigare åldrar. Hon undervisar i en 
mindre lantskola där det endast finns tre elever med annat modersmål än svenska, 
men ingen av dem läser modersmål eftersom det inte funnits något önskemål från 
föräldrarna. Under sin korta tid som lärare så har hon inte haft någon elev som 
undervisats i modermål, vilket gör att hon inte är insatt i strukturen varken på skolan 
eller i kommunen.  

Hon anser att modersmålsundervisning är viktigt för elever med annat modersmål 
och när hon får elever med modersmålsundervisning i sin klass så hoppas hon på ett 
samarbete mellan de olika undervisningsformerna, vilket hon läst om i sin 
utbildning. 

Vi har läst mycket om mångkulturalitet under utbildningen och därför så 

hoppas jag att om jag får några elever som läser modersmål någon gång så 

ska jag kunna erbjuda dem den hjälp och stöd som de behöver. 

Läraren ser positivt på mångkulturalitet och anser att det ger eleverna möjligheter att 
lära av varandra och därmed öka förståelsen för människors olikheter. Läraren 
uttrycker att hon tycker att det är synd att skolan inte har fler mångkulturella elever.  

Hade vi haft fler mångkulturella elever så hade det varit en bra sak att ta upp 

och diskutera när vi pratar om demokrati och allas lika värde. 

Hon tycker att en grundregel ska vara att alla elever ska tala svenska i skolan, men att 
undantag kan göras för elever som ännu inte fått så goda kunskaper i svenska. 
Däremot så ser hon att dessa elever ska få extra hjälp för att snabbare lära sig språket 
och därmed kunna delta i undervisningen på lika villkor som övriga elever. 

Det är viktigt att eleverna erbjuds bra undervisning i svenska som andraspråk 

för att de ska få hjälp med språket. Jag tror att en kombination av 
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modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är en bra metod för att 

underlätta elevernas språkinlärning.  

I sin undervisning arbetar läraren med hur barn lever i olika delar av världen och att 
barn har olika förutsättningar i livet. Det gör läraren för att vidga elevernas 
perspektiv om hur världen ser ut. 

4.4 Lärare med representativ andel mångkulturella elever 

4.4.1 Lärare 3 

Lärare 3 är utbildad mellanstadielärare och har varit yrkesverksam sedan 1977. I 
klassen går 30 elever varav sju har minst en förälder med utländsk härkomst. De 
modersmål som är representerade i klassen är förutom svenska, finska, arabiska och 
amerikanska. Han anser att alla elever så långt som möjligt bör tala svenska i skolan, 
både på raster och på lektioner. Däremot kan elever få ta till sitt modersmål vid behov 
om kunskaperna i svenska är bristfälliga. 

Genom att prata svenska ofta och mycket så tror jag att de lär sig språket 

fortare. 

Han ser att en mångkulturell skola kan vara en fördel så länge det är en lagom dos. 
Att några elever i klassen har annan etnisk bakgrund eller annat modersmål gör 
eleverna medvetna om människors olikheter och öppnar upp till diskussioner om 
allas lika värde.  

Eleverna får se olika kulturer och hur man lever i olika delar av världen. Det 

kan göra att de märker att olikheter kan vara en tillgång. 

Han tror dock att en klass med alltför stor andel andraspråkselever på sikt kommer 
bidra till en sämre språklig utveckling av svenskan eftersom majoriteten av eleverna 
inte har svenskan som grund.  

Om det är alltför många andraspråkselever i en klass så tror jag att det 

kommer göra att eleverna föredrar att tala sina modersmål och då kommer de 

inte lära sig svenska så bra som de borde. De får heller inte höra svenskar tala 

så ofta och då får de inte höra hur svenska ska låta. 

I klassen arbetar de inte aktivt med ett mångkulturellt perspektiv, men läraren 
berättar att skolan har internationella klasser (tidigare förberedelseklasser) där 
eleverna lär sig svenska för att sedan kunna slussas ut i den vanliga skolan. Han kan 
se att detta främjar mångkulturalitet eftersom alla elever vistas på samma skolgård 
och därigenom kan samtala med varandra.  

Om de ser varandra på skolgården så kanske de tillslut vågar prata med 

varandra. 

I klassen anser han inte att han behöver anpassa sin undervisning till de elever som 
har ett annat modersmål eftersom de alla har en väl utvecklad svenska. Han kan dock 
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se att speciellt de finska eleverna kan ha svårt med stavning och grammatik, men att 
de ändå arbetar på samma sätt som övriga elever.  

Jag kan ibland märka på de finska elevernas texter att de har svårt med 

grammatiken, men jag tycker inte att det kräver några speciella insatser. De 

kan jobba med samma uppgifter som de andra. 

Läraren är inte insatt i hur modersmålsundervisningen är strukturerad på skolan och 
han kan heller inte säga vad hans elever gör på modersmålslektionerna. Han 
uttrycker att modersmålslärarna byts ut väldigt ofta, vilket gör det svårt att hålla 
ordning på vem som undervisar eleverna för stunden. Han ser heller ingen nytta i att 
upprätta ett samarbete med modersmålsläraren. Detta medför bara extra arbete i ett 
redan pressat schema utan att egentligen göra varesig till eller från för elevernas 
utveckling. 

Jag har tillräckligt med min egen undervisning och hinner därför inte med 

något samarbete och eftersom mina elever pratar så pass bra svenska så ser 

jag ingen nytta med att samarbeta med modersmålslärarna. Dessutom så får 

de nya lärare hela tiden så det är omöjligt för mig att hinna hålla koll på 

modersmålslärarna. 

Han är dock positiv till modersmålsundervisning som ämne och anser att detta bör 
erbjudas så länge det är kvalité på undervisningen.      

Om eleverna faktiskt lär sig något på lektionerna så är det väl bra, men 

annars tycker jag att man borde lägga resurserna på annat.  

4.4.2 Lärare 4 

Lärare 4 är utbildad år 4-7- lärare enligt tidigare års lärarutbildning. Han har arbetat 
i skolans verksamhet i över 20 år. På den skola där han arbetar så har ca 50 % av 
eleverna annat modersmål än svenska. I den klass läraren är mentor för finns 32 
elever och många olika språk och kulturer finns representerade. Många av dessa 
elever är dock födda i Sverige, men uttrycker ändå en önskan om att förbättra 
modersmålet, både själva och deras föräldrar.  

En del av eleverna är relativt nyanlända invandrare och har svårt med svenska 
språket. Dessa elever skulle behöva mer stöd på sitt modersmål i all undervisning 
med ett samarbete mellan modersmålslärare och övriga ämneslärare på skolan. I 
många fall skulle dessa elever behöva få undervisning på sitt modersmål i fler ämnen 
för att underlätta deras förståelse och kunskapsutveckling.  

Det är jättesvårt för mig att ha genomgångar i till exempel matematik där det 

finns många svåra termer och det är viktigt att man verkligen förstår grunden 

för att komma vidare. Vissa elever saknar den grundläggande kunskapen och 

de svenska termerna är helt nya för dem. Då skulle det vara bra med 

modersmålsstöd för att hjälpa dessa elever. 
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Han tycker det är viktigt för eleverna att erbjudas modersmålsundervisning, men som 
strukturen är nu så är det svårt för eleverna att orka med. Under dagtid ska de ha 
ordinarie ämnesundervisning för att därefter åka till en annan institution och läsa 
modersmål. Om modersmålsundervisningen istället genomfördes på skolan och med 
bättre samverkan med övrig undervisning så tror läraren att det skulle gynna alla 
parter. 

Barn idag är stressade och har ofta mycket för sig på fritiden. De får sällan tid 

till vila och återhämtning. De elever som läser modersmål ska dessutom orka 

med längre skoldagar eftersom undervisningen oftast ligger på 

eftermiddagar. Man ställer stora krav på de här eleverna.  

Mångkulturalitet i klassrummet kan ha både möjligheter och svårigheter, uttrycker 
informanten. Till största del ser han dock fördelar eftersom det kan bidra till att 
eleverna utvecklar en tolerans och en vidgad syn på människor och deras olikheter.  

Om alla människor är olika och har olika bakgrund så blir det svårt att peka 

på vad som är normalt, och därmed även på vad som skulle vara onormalt.   

Läraren medger dock att det ibland blir en del kulturkrockar med alla olikheter och 
erfarenheter eleverna har med sig.  

Vi har haft exempel på föräldrar som inte velat att deras barn ska delta i 

julpyssel eller gå i kyrkan på skolavslutningen eftersom de tillhör en annan 

religion. 

I sin undervisning försöker han lyfta människors skillnader och olikheter och låta 
eleverna ta del av varandras erfarenheter och lära av varandra. Det är en daglig del i 
lärarens arbete att öka förståelsen mellan de olika elevgrupperna och se saker ur flera 
perspektiv, avslutar informanten. 

5. Resultatanalys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra intervjuer med eleverna eftersom vi ansåg att detta var den 
bästa metoden för att nå vårt syfte. Att dessutom genomföra dem i grupp kändes som 
ett bra val med tanke på att eleverna inte kändes oss innan. Däremot är vi införstådda 
i att eleverna därmed kan ha påverkat varandras svar, vilket kan ha haft en inverkan 
på resultatet. Vi känner dock att vi gjort rätt val utifrån de förutsättningar vi hade.  

Under processens gång har vi blivit införstådda i svårigheten i att intervjua barn. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att barn ofta anstränger sig 
för att lista ut vad intervjuaren vill höra, vilket kräver en stor lyhördhet vid 
barnintervjuer. Denna följsamhet beskrivs även bli större i takt med barnens tid i 
skolan. Vi tyckte oss märka av detta under intervjuerna, vilket gjorde det svårt att 
kunna få relevanta svar. Samtidigt ville vi inte styra eleverna genom att ställa ledande 
frågor, vilket vi tror hade gett en betydlig inverkan på resultatet. För oss var det 
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viktigt att svaren kom från eleverna. Detta kan ha inneburit att resultatet blivit 
tunnare än vi hoppats på, men att det ändå speglat respondenternas attityder, vilket 
var det ursprungliga syftet med studien.  

Valet att genomföra e-postbaserade inkäter med lärarna gjordes eftersom vi ville ta 
hänsyn till den stressade vardag som är på skolorna. Genom att genomföra intervjun 
över e-post så kunde lärarna själva avgöra när de hade tid att svara. Detta visade sig 
dock vara en felaktig bedömning. De flesta lärare vi tillfrågade var inte alls av samma 
uppfattning som vi och de tyckte att dessa inkäter var betydligt mer tidskrävande och 
jobbiga än fysiska intervjuer. Eftersom vi trodde på vårt val av metod så stod vi på 
oss, vilket resulterade i många samtal med olika lärare innan vi hittade fyra som 
faktiskt kunde tänka sig att ställa upp. 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

5.2.1 Elevers uppfattning av modersmålsundervisningen 

Till skillnad från Toumelas (2001) studie som fokuserar på elevernas utveckling 
utifrån olika undervisningsmodeller så syftar vår undersökning till att belysa attityder 
och upplevelser från mångkulturella elever som läser modersmål. Det är alltså svårt 
att dra några större paralleller till Toumela (2001), men vi söker belysa att elevernas 
utveckling i stort påverkas av om och hur de får undervisning på sitt modersmål. Våra 
intervjuade elever uttrycker alla att de inte märker av något större intresse från 
övriga undervisande lärare när det gäller deras modersmålsundervisning. Toumelas 
(2001) studie visar att eleverna behöver ett väl utvecklat modersmål för att kunna ta 
till sig kunskaper på andraspråket och lyfter även upp de sociala aspekterna. Våra 
finska elever verkar överlag tala svenska uteslutande, vilket kanske gör att de inte 
påverkas av detta i någon större utsträckning.  

Gällande elevernas uppfattning av modersmålsundervisningen så kan vi inte se några 
direkta skillnader i deras svar på varför de läser ämnet. Men hos de finskspråkiga 
eleverna var det föräldrarna som i huvudsak ville att eleverna hade 
modersmålsundervisning medan de flesta av de somaliska eleverna har gjort ett 
aktivt val så de har en relativt positiv inställning till modersmålsundervisning. Vi, 
liksom Arnqvist (2009) tror att föräldrarnas syn påverkar elevernas inställning till 
modersmålet, vilket även resultatet visar. Skolverket (2002) beskriver kopplingen 
mellan modersmålet och identiteten och uttrycker att stimulans och ökade 
språkkunskaper i båda språken ger en bra grund för eleverna i deras fortsatta 
kunskapsinhämtande. Eleverna är medvetna om att de går på 
modersmålsundervisning för att bibehålla sitt språk och sin kultur.  

Enligt elev- och lärarintervjuerna drar vi slutsatsen att modersmålsundervisningen 
inte är integrerad i den dagliga undervisningen, vilket troligen är en bidragande orsak 
till varför eleverna inte förstått kopplingen mellan modersmålsundervisning och 
utveckling av det svenska språket. Ingen av elevgrupperna talar sitt modersmål i 
skolan i större utsträckning även om de finska eleverna ibland använder det som ett 
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hemligt språk för att andra inte skulle förstå. De somaliska eleverna ansåg däremot 
att de märkte av en negativ attityd kring att tala annat språk än svenska både på 
offentliga platser och i skolan. Detta bekräftar vad Andersson (1999) talar om 
gällande hur språk uppfattas beroende på hur det skiljer sig från den svenska 
kulturen. Finland är ett nordiskt land och även om språket skiljer sig mycket från 
Sverige så är det dock ett grannland med liknande kultur. För somalier däremot så är 
skillnaderna större och då även i avseende på utseende och hudfärg.  
 

Det verkar även skilja sig åt när eleverna börjar läsa modersmål. De finska eleverna 
börjar undervisningen i år 4 medan de somaliska får modersmålsstöd redan i 
förskolan. Detta ställer vi oss frågande till med tanke på Skolverkets (2007) riktlinjer 
för modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Utifrån vårt resultat så 
verkar resurserna sättas in tidigare för de somaliska eleverna än för de finskspråkiga. 
Däremot så var det ingen av de intervjuade finska eleverna som enbart talade finska 
hemma. Tvärtom så verkade svenska vara det språk som talades oftast i familjen. Det 
tyder ändå på att de utökade rättigheterna för nationella minoritetsspråk efterföljs. 
Hos de somaliska eleverna så var somaliska det dominerande språket i hemmet, 
vilket annars är ett krav för att få läsa modersmål (Utbildningsdepartementet, 1994).  

När det gäller undervisningstillfällen så skiljer det sig var och när modersmåls-
undervisningen sker. De finskspråkiga eleverna har sin undervisning på sin skola på 
en tid då övriga elever har sovmorgon medan de somaliska eleverna åker till en 
annan institution efter ordinarie skoltid. Detta är dock strukturella frågor som inte 
nödvändigtvis behöver vara kopplad till vilket språk som undervisningen avser. De 
somaliska eleverna har funnit sig i schemaläggningen och kan inte själva säga hur det 
skulle kunna organiseras in i deras ordinarie skoltid utan att inverka på övrig 
undervisning.  
 

De somaliska eleverna uttryckte en önskan om ett samarbete mellan lärarna för att på 
så sätt kunna få hjälp i andra ämnen om något skulle vara svårt att förstå på svenska. 
I fråga om kompisars åsikter och kommentarer så märkte de finska eleverna av ett 
intresse för att lära sig fula ord. De somaliska eleverna däremot märkte snarare av 
negativa attityder från vissa håll och de fick ofta höra att de inte skulle tala sitt 
modersmål för i Sverige talar man svenska. Arnqvist (2009) talar om att negativa 
attityder till modersmålsundervisning ofta påverkar eleverna att själva bli negativt 
inställda, men de somaliska elever som deltagit i undersökningen ser dock fördelarna 
med och är stolta över sin undervisning. Vi drar slutsatsen att det kanske är 
föräldrarna som är starka i sin övertygelse och därmed smittar av sig på barnen, 
vilket Arnqvist (2009) beskriver som en annan viktig faktor.   
 

När det gäller själva undervisningen så anser båda elevgrupperna att de är nöjda med 
lektionerna. Båda grupperna tog upp att de fick chansen att bibehålla sin kultur med 
gamla sagor och olika högtider. De somaliska eleverna uttrycker dock en önskan om 
samarbete med annan ämnesundervisning, vilket de finska eleverna inte verkar ha 
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någon synpunkt kring. Förutom en somalisk elev så var det ingen av informanterna 
som ansåg sig ha nytta av modersmålsundervisningen i den övriga undervisningen. 
Kursplanens mål om att integrera undervisningen och därigenom underlätta 
elevernas situation är alltså, utifrån vår undersökning, inget som efterföljs ute i 
verksamheten. 

5.2.2 Modersmålsundervisning och mångkulturalitet ur ett 

lärarperspektiv 

Vårt resultat speglar i stort det som framkom i Skolverkets (2002) undersökning 
gällande positiva och negativa aspekter av modersmålsundervisning. Deras studie 
speglar en överlag positiv inställning till ämnet, även om organisatoriska aspekter 
lyfts upp som brister. Detsamma syns i vår undersökning där informanterna överlag 
är positiva till modersmålsundervisningen, men att ämnets organisation och 
resursfördelning verkar vara ett hinder. 
 
Utifrån de fyra lärarinkäterna drar vi slutsatsen att lärarna är relativt dåligt insatta i 
modersmålsundervisningens struktur och betydelse. Även om de alla uttryckte sig 
mer eller mindre positivt kring modersmålsundervisningen och förstod varför den 
behövdes så var det ingen som hade inblick i vad som skedde på lektionerna. Detta 
bekräftar Lahdenperäs (2004) farhågor kring hur lärarnas brist på kompetens kan 
komma att påverka elevernas utveckling negativt. Däremot tycker vi oss se en större 
vilja att lära hos de mer nyutexaminerade lärare än hos de som varit yrkesverksamma 
under en längre tid. Utifrån detta så drar vi slutsatsen att lärarutbildningen fått fler 
mångkulturella inslag på senare tid, vilket även Lahdenperä (2004) bekräftar. 
Möjligtvis kan det även vara så att de erfarna lärarna har en mer realistisk syn på vad 
som är möjligt utifrån de resurser som finns. De nyligen examinerade lärarnas 
inställning känns mer romantiserad och är kanske svår att efterleva i verkligheten. 
 

När det gäller mångkulturalitet i skolorna så var samtliga lärare överens om att detta 
är positivt och bidrar till större förståelse för alla människor och att det fanns olika 
perspektiv på saker. Detta går helt i linje med Lorentz (2009) idé om att lärarens 
kompetens och förmåga att hantera mångfalden på ett tillfredställande sätt har stor 
betydelse för den enskilda eleven. Ett interkulturellt perspektiv förutsätter alltså att 
lärare vidgar sina kunskaper för att kunna arbeta med mångkulturella elever på ett 
bra sätt.  
 
Samtliga lärare använde sig av den mångkultur som fanns på skolan och arbetade på 
olika sätt i sin undervisning med den globalisering och mångkulturalitet som finns i 
samhället. En av lärarna uttryckte dock att det inte fick bli “för mycket av det goda” 
eftersom han ansåg att en för stor del flerspråkiga elever försvårar möjligheterna att 
tillägna sig det svenska språket. Ladberg (2003) beskriver hur debatten om 
modersmål har pendlat under åren. Eftersom läraren i fråga utbildades under 70-
talet, innan kommunerna fick en skyldighet att erbjuda hemspråksundervisning 
(Hyltenstam, 1996) så kanske det påverkar hans syn. Av de informanter som har 
elever som undervisas i modersmål så är det ingen som har ett uttalat samarbete med 
modersmålsläraren och det uttrycks heller ingen större önskan att upprätta ett 
samarbete. Anledningar till detta nämns ofta som resurs- och tidsbrist, vilket tyder på 
att riktlinjerna i läroplanen är svåruppnåeliga så länge resursfördelningen ser ut som 
den gör (Utbildningsdepartementet, 2006).  
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Lärarna i vår undersökning ansåg alla att eleverna bör tala svenska både på raster och 
på lektioner för att det gynnar svenskinlärningen. Både Ladberg (2003) och 
Cummins (2002) nämner detta fenomen och menar att barn som blir styrda att 
enbart använda det nya språket på sikt kan få en försvårad lärandeprocess. Detta 
tyder på det som Lahdenperä (2004) uttrycker, nämligen att kompetensen hos 
lärarna är för låg och skolan fortfarande är en monokulturell institution. Så länge 
detta fortgår så kan man inte tala om en skola för alla (Lahdenperä, 2004).   
 

5.2.3 Slutsatser 

Utifrån undersökningen ser vi att modersmålsundervisningen inte är en integrerad 
del i övrig undervisning, men att eleverna uttrycker en positiv inställning till 
undervisningen. Gällande om uppfattningen skiljer sig beroende på språk så tycker vi 
oss se att de somaliska eleverna överlag märker av en mer negativ attityd från 
omgivningen än vad de finska eleverna gör. Det tyder på att det finns en hierarki 
inom språken och kulturerna, vilket även något som bekräftas av Arnqvist (2009) 
eftersom den somaliska kulturen skiljer sig mer från den svenska. 
Resursfördelningen verkar vara ganska likvärdig även om strukturen skiljer sig på de 
olika skolorna. Det behöver dock inte betyda att det är språken som är den avgörande 
faktorn, utan snarare att olika kommuner väljer olika struktur på sin organisation.  

Vi ser även att lärarnas kompetens och vilja att arbeta med frågorna i många fall är 
bristfällig, vilket mycket väl påverkar elevernas syn. Kursplanen uttrycker en önskan 
om en integrering av modersmålsundervisningen, men detta verkar inte vara 
förankrat ute på skolorna. Modersmålsundervisningen ses som en naturlig del i 
skolan, men betydelsen av den verkar inte vara implementerad hos lärarna, varför 
organisationen antagligen blir bristfällig.  

5.3 Nya forskningsfrågor 

Denna undersökning utgår från ett relativt litet antal informanter från endast två 
skolor. Vi är införstådda i att resultatet kunde ha blivit något helt annat om vi använt 
oss av andra informanter och vi ser därför att samma undersökning kan genomföras 
en gång till fast i större skala.  

Vad gäller klasslärarna så har fokus legat på att de berättat om sina attityder och 
resultatet bygger enbart på deras berättelser om hur de agerar. Därför kunde det vara 
spännande att undersöka deras agerande praktiskt genom exempelvis observationer. 
Vi tror att det skulle ge en förtydligad bild av deras uppfattningar om 
modersmålsundervisning och mångkulturalitet. Vidare kan vi se en vits med att väva 
in modersmålslärares perspektiv för att se hur de uppfattar sitt arbete och framförallt 
hur de ser att det uppfattas av andra. 

5.4 Pedagogisk relevans 

Vi anser att attityder till modersmålsundervisning och mångkulturalitet är ett ytterst 
relevant område att undersöka just eftersom Sverige blir mer mångkulturellt och 
antalet mångkulturella elever ökar. Attityder är något som alla människor har och i 
många fall kan dessa finnas helt omedvetet och endast göra sig gällande i specifika 
situationer. Alla lärare borde fundera kring sina attityder och hur dessa kommer till 
uttryck i klassrummet, vare sig det handlar om mångkulturalitet, modersmål eller 
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något helt annat. Vi hoppas att vi genom denna undersökning kan väcka frågan om 
attityders betydelse för modersmålsinlärningen hos läsaren och att vi därigenom kan 
få igång en diskussion kring dessa frågor. Lärarens attityd och inställning påverkar 
elevernas motivation. Samtliga intervjuade elever uttryckte ju en önskan om att 
lärarna skulle intressera sig mer för modersmålsundervisningen och det är något som 
man bör ta på allvar. Som lärare så är och bör högsta prioritet alltid vara elevernas 
bästa och genom att synliggöra sina attityder kring modersmål så kan man 
förhoppningsvis hjälpa eleverna att se sin mångkulturalitet som en tillgång och ett 
redskap för utveckling och lärande.  
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Bilaga 1 

Inkätfrågor: Klasslärare 

 

1. Vad har du för pedagogisk utbildning och hur länge har du varit 

yrkesverksam? 

2. Hur ser din klass ut i avseende på mångkulturalitet och flerspråkiga elever? 

3. Hur ser du på att elever talar ett annat språk än svenska exempelvis på 

lektioner och raster? 

4. Vilka för- och nackdelar ser du med en mångkulturell skola? 

5. Hur anser du att elever med annat modersmål än svenska lär sig svenska bäst? 

6. Hur arbetar du för att främja flerspråkighet och mångkultur i klassrummet? 

7. Hur anpassar du din undervisning till de elever som har ett annat modersmål? 

8. Hur är modersmålsundervisningen strukturerad på er skola? 

9. Vad gör dina elever på modersmålsundervisningen? 

10. Finns det något samarbete mellan dig och modersmålsläraren? Varför/varför 

inte? Om inte, skulle du vilja att det fanns och hur skulle det i så fall se ut? 

11. Vad anser du om modersmålsundervisning? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: Modersmålselever 

1. Vilket modersmål får du undervisning i? 

2. Vilket språk pratar ni hemma? 

3. Vilket språk pratar du i skolan på lektionerna och på rasterna? 

4. Hur länge har du gått på modersmålsundervisning? 

5. När har du modersmålsundervisning? Under eller efter skoltid? – Är det bra 

eller dåligt? 

6. Vem har bestämt att du ska gå på modersmålsundervisning? 

7. Varför tror du att du ska gå på modersmålsundervisning? 

8. Säger dina lärare något om att du går på modersmålsundervisning? Vad säger 

de i så fall? 

9. Säger dina kompisar något om att du går på modersmålsundervisning? Vad 

säger de i så fall? 

10.   Berätta vad ni gör på modersmålslektionerna 

11. Vad tycker du är bra med lektionerna? 

12. Finns det något du vill förändra, vad? 

13. Har du användning av modersmålsundervisningen på de andra lektionerna? 


