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Sammanfattning 

Denna studie undersöker lärares inställning till modersmålets och modersmålsundervisningens 
betydelse för flerspråkiga elever, samt deras inställning till undervisning i flerspråkiga elevgrupper. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex lärare som samtliga arbetade på en skola med ett 
högt antal flerspråkiga elever. Socialkonstruktionism är en teori som bygger på idén om att det är 
genom språkets som världen konstrueras och det transkriberade materialet analyserades tematiskt 
utifrån detta i sökandet efter latenta teman. Studiens utgångspunkt finns i tanken att människors 
uppfattning av sanning och kunskap är beroende av social kontext, att sanningar konstrueras i 
social interaktion samt att de bidrar till att forma normer och regler. Denna syn på språk innebär 
även att det i språket, och i tolkningsföreträdet, finns en inneboende makt.  

Lärarna i studien hade en mycket positiv inställning till såväl modersmål som till flerspråkiga 
elevgrupper och beskriver modersmålet som viktigt för flerspråkiga elever både i relation till 
kunskaps- och identitetsutveckling. Lärarna i studien strävar efter att beskriva och kategorisera 
alla elever utifrån deras individuella behov och inte utifrån exempelvis språkbakgrund. Samtidigt 
som det bland lärarna finns en tendens att normalisera flerspråkiga elever framträder en bild av 
dessa elever som en representation för någonting annorlunda, något exotiskt, som ”de andra” och 
som representationer för en specifik identitet kopplad till kultur och etnicitet.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Flerspråkighet, Modersmålsundervisning, Attityder, Grundskolelärare, 

Socialkonstruktionism 
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Förord 

Först och främst vill jag tacka de sex lärarna som medverkade i studien, som gav mig av sin tid 
och som därmed också lät mig analysera deras uppfattningar och tankar.  

Jag vill även tacka studierektorn på skolan för all hennes hjälp, samt Edit Peterson, Ellen 
Broberg och Kristin Eriksson för korrekturläsning.  

Till sist vill jag tacka min handledare Hassan Sharif. 
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Inledning 

I Lgr 11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, beskrivs i det 
första kapitlet skolans värdegrund och uppdrag. Under rubriken En likvärdig utbildning uttrycks att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s. 8). 

Trots strävan efter en likvärdig utbildning presterar elever med utländsk bakgrund, varav 
många har annat modersmål än svenska eller annat modersmål och svenska, generellt sett sämre 
än svensk- och enspråkiga elever (Skolverket, 2013, s. 41). En granskning från Skolinspektionen 
som genomfördes på 21 skolor och förskolor visar att det generellt finns brister i arbetet för 
flerspråkiga elever och elever med utländsk bakgrund. Författarna menar exempelvis att 
otillräckligt samarbete mellan ordinarie undervisning och modersmålsundervisning påverkar 
elevernas resultat negativt (Skolinspektionen 2010, s. 6-7). 

Under mina år på Lärarprogrammet på Uppsala universitet har modersmålets betydelse lyfts 
fram som en avgörande faktor för flerspråkiga elevers framgångar såväl i utvecklandet av svenska 
språket som i övriga ämnen. Ytterligare har läraren lyfts som extra betydelsefullt för flerspråkiga 
elevers utveckling, dennes inställning såväl som undervisningssätt.  

Inställning till modersmål och till flerspråkighet skiftar beroende på kontext som tid och plats. 
Individuella attityder påverkas av politiska beslut och allmänna strömningar i samhället. I 
Moçambique kan du möta en analfabet som talar fem språk flytande, kiwchaindianer i Ecuador 
firade rätten till undervisning på sitt modersmål kichwa 1987, katalanerna bevarar sitt språk som 
vid sidan av spanskan är officiellt språk i regionen Katalonien samtidigt som kurder fortfarande 
kämpar för rätten att prata sitt modersmål. 

Det är med utgångspunkt i modersmålets betydelse, hur undervisning påverkar flerspråkiga 
elevgrupper samt i tankar om hur inställning formar och formas, som mitt intresse väckts för att 
undersöka lärares inställning till flerspråkiga elevgrupper kopplat till språk i allmänhet och till 
modersmål och modersmålsundervisning i synnerhet. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras studiens bakgrund genom att språk och modersmål sätts in i ett större 
sammanhang. Modersmålets betydelse för flerspråkiga elever redovisas, ämnets roll i den svenska 
skolan beskrivs och aspekter på hur inställning och attityder kan påverka lärande och 
undervisning tas upp. 

Inställning till flerspråkighet 

I Europa fick tanken ett folk - en nation - ett språk starkt fäste under den nationalromantiska 
perioden i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet (Wingstedt, 1998, s. 30). Detta synsätt 
växte sig starkt i Sverige och från myndigheternas sida fördes ett medvetet arbete för att stärka 
svenskan på bekostnad av minoritetsspråk som samiska och meänkieli (även kallat 
torndealsfinska). Skolan som institution hade en betydande roll i detta arbete och i den mest 
intensiva perioden av assimilering och språkförtryck mellan 1925 och 1955 var svenskan det 
officiella språket i samiska skolor (ibid., s. 55). Under denna tid var samiska ofta förbjudet att 
prata även på rasterna (ibid., s. 77). På 1960-talet tog invandringen till Sverige fart och 
modersmålsundervisning erbjöds för första gången (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 45). Idag är 
det mycket som har förändrats i det svenska samhället och det talas omkring två hundra språk i 
landet (Språkrådet, 2013), men det var först år 2000 som finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska erkändes som nationella minoritetsspråk (Regeringen, 2007).  

Modersmålets betydelse 

Den nationalromantiska tanken om enspråkighet som värdefullt för samhället har bidragit till att 
enspråkighet i det västerländska samhället även varit förknippat med fördelar och hög status för 
individen (György-Ullholm, 2010, s. 32). Det var först på 60-talet som de första studierna kom 
som påvisade att flerspråkighet tvärt emot tidigare uppfattningar var bra för den kognitiva 
utvecklingen. En tidig och ofta refererad studie är Peal och Lamberts utvärdering av en 
tvåspråkig skolform i Montreal i Kanada (1962). Resultat från intelligenstest visade att tvåspråkiga 
elever med ett väl utvecklat förstaspråk presterade bättre än enspråkiga elever på kognitiva tester 
när faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund tagits bort (Hakuta & Diaz, 1985, s. 319-20). 
Peal och Lambert visade på fördelar med flerspråkighet hos elever som hade ett väl utvecklat 
förstaspråk och sedan dess har ett flertal studier som påvisar liknande resultat gjorts både i 
Sverige och internationellt. 1995 studerade Margret Hill flerspråkiga elever i mångkulturella 
stadsdelar i Göteborg och kom fram till att de elever som från år ett deltagit i 
hemspråksundervisning (dagens modersmålsundervisning) hade bättre resultat både i sitt 
förstaspråk samt i deras andraspråk svenska. Samma elever hade även bättre genomsnittsbetyg 
och bättre betyg i engelska än enspråkiga elever (ibid.). Thomas och Collier genomförde en 
liknande undersökning men i mycket större utsträckning, omfattande hela 42 000 elever i USA 
(2002). Deras undersökning visade att de elever som hade haft tvåspråkig undervisning 
åtminstone till och med år sex hade bättre resultat än deras en- och engelskspråkiga klasskamrater 
medan de flerspråkiga elever som inte deltagit i undervisning på sitt modersmål hade sämre 
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resultat än de enspråkiga (ibid.). En senare svensk rapport gjord på uppdrag av Skolverket är Med 
annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet som visar att flerspråkiga elever och 
elever med svenska som andraspråk som medverkar i modersmålsundervisning överlag presterar 
bättre i skolan än de som inte gör det (2008, s. 20). I rapporten problematiseras dock 
orsaksförhållanden och författarna menar att det är svårt att säkerställa att det faktiskt är 
modersmålsundervisningen som är anledningen till de högre meritpoängen (ibid., s. 68).  

Modersmålet ges inte bara betydelse för lärande och kunskapsutveckling utan historiskt sett 
har många menat att språk och modersmål har betydelse för identitetsutvecklingen (jämför 
exempelvis Invandrarutredningen nedan och Lgr11). I enlighet med tanken ett folk – en nation – ett 
språk, och tanken om nationen som den naturliga gemenskapen, har det länge funnits och finns 
än idag en tanke om nationella homogena identiteter vilket innebär att identiteten formas, och är 
beroende av, nationalitet, etnicitet, kultur och språk (Haglund, 2004, s. 361).  

Modersmålsundervisning i den svenska skolan 

Inom den svenska skolan fick modersmålsundervisningen sitt stora uppsving när hemspråks-
reformen genomfördes 1977. Reformen innebar att alla elever med annat modersmål än svenska 
hade rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning inom den svenska skolan. Med 
modersmålsundervisning menas undervisning i modersmålet som språk medan studiehandledning 
är ett särskilt stöd för elever med annat modersmål än svenska som hjälp för att klara 
kunskapskraven i övriga ämnen (Lgr11, s. 87; Skolförordning 2011:185).  

Enligt hemspråksreformen skulle modersmålsundervisningen vara likställd med och ibland 
även ersätta undervisning i andra ämnen. Detta skulle ske under ordinarie skoltid och på samma 
skola där eleven normalt gick (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 49). Modersmålsundervisning var 
i och med reformen 1977 frivillig för elever med annat modersmål än svenska och än idag är det 
eleven i samråd med föräldrar som avgör om denne ska medverka eller inte. Bakom reformen låg 
den statliga Invandrarutredningen (SOU 1974:69) och det fanns framförallt två motiv till 
modersmålsundervisning; stärkandet av etnisk och/eller kulturellt identitet samt stärkandet av 
språklig, kunskapsmässig och kognitiv utveckling (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 48).  

På 90-talet skedde stora nedskärningar inom skolan och det drabbade även modersmåls-
undervisningen. Från och med 1991 var kommunerna enbart skyldiga att erbjuda modersmåls-
undervisning om det fanns fler än fem elever från samma språkgrupp och även brist på lärare 
med rätt kompetens blev en giltig ursäkt för att inte erbjuda modersmålsundervisning 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 47). Kravet på modersmålets användning i elevens liv skärptes 
samtidigt; det räckte nu inte med att språket var ett levande inslag i hemmet utan det skulle vara ett 
dagligt umgängesspråk i hemmet för att berättiga en elev modersmålsundervisning (ibid., s. 94). Dessa 
förändringar medförde att modersmålsundervisningen allt oftare skedde efter den ordinarie 
skoldagens slut och på en annan skola än elevens egna, och i efterhand syns en betydande 
minskning i verksamhetens volym under 90-talet (ibid., s. 50).  

År 1997 skedde en begreppsförskjutning från hemspråk och hemspråksundervisning till modersmål 
och modersmålsundervisning som syftade till att belysa att språket inte enbart används i hemmet 
(Håkansson, 2003, s. 22). I denna studie kommer fortsättningsvis begreppen modersmål samt 
modersmålsundervisning användas även då hänvisningar görs till studier gjorda innan 
förändringen. 
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Läsåret 2011/2012 var 21 % av eleverna i grundskolan berättigade till modersmåls-
undervisning vilket ökat med cirka en procent per år sedan millennieskiftet (Skolverket, 2013, s. 
36). Av eleverna med rätt till modersmålsundervisning var det 55 % som medverkade i 
densamma, en siffra som inte förändrats nämnvärt under 2000-talet. Läsåret 2011/2012 hade 19 
% av barnen i förskoleklass annat modersmål än svenska eller annat modersmål och svenska och 
av dessa har 42 % stöd i modersmål vilket är en ökning sedan tidigt 2000-tal (ibid., s. 24). De 
styrdokument som reglerar modersmålsundervisningen är Skollagen, Skolförordningen och 
läroplanen Lgr 11 med dess kursplan för ämnet. I det inledande avsnittet i kursplanen för 
modersmål betonas språkets betydelse för identitetsskapande såväl som för lärande i olika ämnen 
(Lgr11, s. 87).  Ytterst är det Skollagen och Skolförordningen som reglerar vad som gäller inom 
skolan och i skolan regleras modersmålsundervisningen i Skollagen (2010:800) enligt följande:  

9 kap. 10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

 
10 kap. 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket1. 
 

Studiehandledning på modersmålet regleras i Skolförordningen (2011:185): 

5 kap 4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för 
på modersmålet, om det finns särskilda skäl. 

Inställning och lärande 

Fler studier visar hur inställning är högst relevant för elevers lärande. Rapporten The Learning 
Curve som jämför skolsystem i 40 länder menar att den allmänna inställningen till utbildning 
betyder mer för elevernas utveckling och skolans framgång än hur mycket resurser som satsas 
(Economist Intelligence Unit, 2012, s. 43). Sett ur ett kunskapsperspektiv är motivation av 
oerhörd vikt för elevernas lärande. Det som ska läras in måste kännas meningsfullt och 
motivationen till detta finns i omgivningens förväntningar. Detta medför att det är centralt för en 
skola att skapa en skolkultur där det man anser är viktigt framhävs och värdesätts såväl av lärare 
som av elever (Dysthe, 2003, s. 39). Även små barn uppfattar vad som anses vara betydelsefullt, 
de kan uppfatta hierarkier bland skolans ämnen och påverkas därmed av både lärares inställningar 
såväl som av attityder i det omgivande samhället (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 39). De 
kategorier och roller som skapas i skolan reproduceras i samhället och därmed är det för läraren 
nödvändigt att vara medveten om sin egen roll i dessa processer.  Genom maktasymmetri mellan 

                                                

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

umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett 

visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. 
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lärare och elev har läraren makt att i språk och handling konstruera eller rekonstruera så kallade 
sanningar såväl om sig själv som om eleverna (Werndin, 2010, s. 104).   

Som nämnts tidigare ges modersmålet betydelse för flerspråkiga elevers lärande och identitet. I 
detta avsnitt behandlas betydelsen av inställning både i det omgivande samhället, hos eleven och 
hos läraren. Naturligtvis påverkas flerspråkiga elever och elever med utländsk bakgrund också av 
undervisningsformer och Jim Cummins, professor i psykologi med inriktning på andra-
språksinlärning, menar att eleverna gynnas av ett språkutvecklande arbetssätt och en 
transformativ pedagogik (1996). Cummins delar in pedagogik i tre huvudinriktningar: traditionell, 
progressiv och transformativ (1996, s. 152). Traditionell pedagogik är influerad av behaviorism, och 
innebär undervisning med förutbestämt innehåll som utgår från majoritetens referensram och en 
negativ syn på modersmål som någonting som är i vägen för inlärningen av andraspråket 
(Johansson, 2000, s. 126). Progressiv och transformativ pedagogik betonar båda interaktion som 
betydelsefullt för inlärning, och har en positiv inställning till språk, kultur och mångfald. (ibid., s. 
126). Skillnaden mellan dessa två ligger i att den progressiva pedagogiken ibland stannar vid en 
mer stereotyp bild av bakgrund, språk och kultur samt att den tenderar att exotisera olikheter 
(ibid., s. 127).  Transformativ pedagogik däremot syftar till att synliggöra och ifrågasätta makt-
asymmetri mellan lärare, elever och föräldrar och riktar fokus mot hur denna konstrueras och kan 
dekonstrueras. Sett ur denna synvinkel är läraren och undervisningsmetoden centrala för 
flerspråkiga elever, elever med utländsk bakgrund och egentligen för alla elever som inte lever 
upp till kraven om att ingå i majoritetskulturen. Att bortse från elevernas skilda bakgrund, likt 
traditionell pedagogik, och behandla all lika leder snarare till att flerspråkiga elever utesluts och får 
minder möjlighet att utvecklas i sitt språk (Parszyk, 1999). 

Att i första hand utgå från hur modersmålets betydelse belyses i aktuell forskning, som en 
faktor för framgång både inom andraspråket och övriga ämnen, och i andra hand den betydelse 
inställning har till lärande och motivation, syftar denna studie till att undersöka några lärares 
inställning till undervisning av flerspråkiga elevgrupper, modersmål och modersmåls-
undervisning. 

Uppsatsterminologi 

I denna uppsats används några begrepp som kräver förtydligande då de har tvetydiga betydelser 
och/eller betydelser som är oklara. Begreppen som tas upp är flerspråkig, utländsk bakgrund, etnicitet, 
kultur och identitet. Generellt ses begreppen i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär 
en syn på sociala fenomen och social verklighet som konstruerade av oss människor (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 81). Socialkonstruktionism som är studiens teoretiska utgångspunkt förklaras 
mer ingående i litteraturöversikten. Nedan diskuteras begreppen inte enbart ur studiens 
socialkonstruktivistiska synvinkel utan viss plats ges även åt att förklara motsatta synsätt. 

Att vara flerspråkig avser i studien någon som i sin vardag använder sig av fler än ett språk. 
Detta kan innebära att ha lärt sig och använda sig av ett språk hemma och att i skolan tala ett 
annat - så kallad successiv tvåspråkighet. Det kan även innebära att vara uppväxt med två 
parallella språk från födseln - så kallad simultan tvåspråkighet (Lindberg, 2006, s. 61).  

I studien används utländsk bakgrund eller elev med utländsk bakgrund då det är detta begrepp som 
myndigheter använder och då dessa blir relevanta eftersom skolan som sådan lyder under 
myndigheterna Skolverket och Skolinspektionen och då de medverkande i studien arbetar inom 
skolan. Termen syftar till personer som själv invandrat samt på personer med en eller två 
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föräldrar som invandrat (Beijer, 2008, s. 45). Runt millennieskiftet gjorde nämnda myndigheter en 
åtskillnad mellan begreppen invandrare/med invandrarbakgrund och med utländsk bakgrund då det 
tidigare begreppet ansågs ha fått en negativ klang. Med begreppet invandrare åsyftar numera 
enbart personer som själva invandrat och med utländsk bakgrund har ersatt med 
invandrarbakgrund (ibid., 2008, ibid., s. 44-45).  

Etnicitet ses i denna studie som en social konstruktion, och likt andra typer av gemenskaper 
byggs en etnicitet upp genom att ställas mot andra etniska grupper. Gemenskap inom en så kallad 
etnicitet skapas inte främst genom att alla inom gruppen är lika utan snarare genom att skillnader 
gentemot andra grupper uppmärksammas, ett skapande av dikotomier i vi-och-dom (György-
Ullholm, 2010, s. 26-27).  

I traditionell definition av kultur menas något som kan kopplas till nation och etnicitet där 
dessa begrepp antas vara fasta och homogena. I denna studie ses kultur som någonting som 
ständigt förändras. Kultur formas och omformas i den mänskliga interaktionen i de olika 
sammanhang som en person möter och deltar i. Därmed innebär kultur inte bara nationella, 
etniska eller språkliga gemenskaper utan snarare små föränderliga samhörigheter (Haglund, 2004, 
s. 362). Ett exempel på en sådan kultur kan vara ett specifikt sätt att prata, undervisa och tycka 
som finns på en skola, och benämns då skolkultur.  

En persons identitet definieras både utifrån andra personer och utifrån andra grupper såväl som 
på individnivå där en person definierar sig själv (György-Ullholm, 2010, s. 29). En traditionell syn 
ser på identiteten som starkt förknippad med kultur, nation, etnicitet och språk (Haglund, 2004, s. 
361). I dagens globaliserade samhälle är identiteten snarare bestående av olika roller eller aspekter 
av personen som förhandlas och omförhandlas i social interaktion och det är den synen på 
identitet som denna uppsats sällar sig till. Det traditionella synsättet lever dock kvar i samhället 
och angående flerspråkiga elever kopplar omgivningen gärna språk till identitet (György-Ullholm, 
2010, s. 30, s. 49). På detta sätt får flerspråkiga elevers modersmål mer betydelse för deras 
identitet än vad svenskan får för en- och svenskspråkiga elever. Elever med utländsk bakgrund 
definieras därmed också ha mer identitet, precis som kvinnor ibland anses ha mer kön än män, 
och svarta mer ras än vita (György-Ullholm 2010, s. 31). 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som tas upp i detta kapitel är den som specifikt berör lärares inställning till 
modersmål och modersmålsundervisning samt vissa rapporter som berör inställning till 
flerspråkiga elever, eller elever med så kallad utländsk bakgrund, mer generellt. Ett par studier 
berör även elevers, föräldrars och skolledares inställning. Forskning rörande modersmålets 
betydelse samt dess ställning inom den svenska skolan tas upp i bakgrunden för att skapa 
förförståelse för ämnet.   

Lärares instäl lning t i l l  modersmål och modersmålsundervisning 

En undersökning som berör lärares inställning till modersmål och modersmålsundervisning är en 
enkätundersökning som riktade sig till 5000 lärare på grundskole- och gymnasienivå och som 
även fokuserade på attityder till ”mångkulturalitet” (författarnas användning av citationstecken) 
(Lange & Hedlund, 1998). I enkäten ombads respondenterna besvara frågor om vad modersmålet 
har för konsekvenser för elevernas identitet, skolresultat och sociala relationer. Generellt är 
lärarna i undersökningen positivt inställda till modersmålsundervisning. Allra flest, 64.8 procent, 
anser att utveckling av modersmålet har positiva konsekvenser för identiteten, 48.0 procent anser 
att det har positiva konsekvenser för skolresultaten och 47.3 anser att det har positiva 
konsekvenser för elevernas sociala relationer. Intresseväckande i resultatet är dock hur många 
lärare som inte vet om de tycker att modersmålsundervisning har positiva eller negativa 
konsekvenser överhuvudtaget och anger svarskategorin vet ej. Författarna menar att anledningen 
till denna osäkerhet kan bottna i den otydliga ställning som modersmålet och 
modersmålsundervisningen har haft, och har, i den svenska skolan (ibid., s. 39-40).  

På uppdrag av Skolverket genomförde Kairos Future en undersökning av attityder till 
modersmål och modersmålsundervisning (Skolverket, 2002, s. 155). Studien gjordes i 
fokusgrupper med elever, föräldrar, skolledare och lärare och även attityder till integration 
berördes för att få en mer nyanserad bild (ibid., s. 156). Resultatet visar att respondenterna 
övervägande är positivt inställda till modersmålsundervisning men att ämnet som sådant 
fortfarande har låg status (ibid., s. 171). De positiva inställningarna som spontant kom upp i 
diskussionerna berörde framförallt identitetsutveckling, kommunikation, kultur och rötter, 
lärande och språk samt integration (ibid., s. 160). De negativ inställningarna å andra sidan berörde 
organisation/ansvar/resurser, tider/lokaler/gruppnivå, lärare, språkutveckling, föräldrars krav 
samt rådande negativa attityder i samhället (ibid., s. 163). Lärarna i studien uppvisar generellt en 
mycket positiv inställning till modersmålsundervisning där framförallt kunskap och kompetens 
uppges som positiva effekter av modersmålsundervisning. Många lärare i studien lyfte fram 
modersmålet som en förutsättning för all annan inlärning och kunskapsutveckling. Trots den 
övervägande positiva inställningen finns negativa attityder som framförallt berör hur resurser 
används och flera lärare i undersökningen frågar sig om inte organisationen skulle kunna vara mer 
effektiv (ibid., s. 170). Längre ner i detta kapitel redovisas resultatet från fokusgrupperna med 
elever, föräldrar och skolledare. 
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Lärares instäl lning t i l l  e l ever  med så kal lad ut ländsk bakgrund 

Lena Granstedt undersöker i en studie hur lärare uttrycker sig när de pratar om elever med 
utländsk bakgrund samt hur de pratar om deras föräldrar (Granstedt, 2006, s. 251). Granstedt 
utgår från Critical Rasicm Theory, det vill säga en teori om att rasism och diskriminering finns 
inbyggt som normala och neutraliserade delar i samhälle. Hon granskade hur rasism kan finnas 
inbyggt i språk där hon utgick från sin egen bakgrund som lärare i svenska som andraspråk. I 
förklaringen till varför begrepp som invandrare sällan problematiseras av lärare som är positiva 
till invandring, flyktingar och mångfald är för att de ofta ser sig själva som ”de goda” (ibid., s. 253-
254). I sin analys får hon fram en rad olika tolkningsrepertoarer, olika sätt på vilka lärarna 
uttrycker sig om eleverna, och dessa är: eleven som problem, eleven som del av skolans mångkulturella 
projekt, eleven som överkänslig, eleven som ”den andra”, eleven som utnyttjar situationen, eleven som gör som barn 
gör mest, eleven som gisslan samt föräldrar som bristfälliga och föräldrar som kunniga (ibid., s. 257). 
Granstedt menar att lärarna ofta har och tar tolkningsföreträde i skolan och därmed rätten att 
definiera både eleverna och sig själva. Lärarnas tolkningsföreträde medför att lärarna slipper 
reflektera kring sin egen roll men att eleverna samtidigt får ett än mer begränsat utrymme. 
Lärarna själva är en del av majoritetskulturen och de tolkningsrepertoarer eller diskurser som för 
dem kan anses oproblematiska kan verka exkluderande och diskriminerande för ”de andra”, den 
grupp som de definierar (ibid., s. 268-269). 

En etnografisk kulturanalys av hur lärare använder kategoriseringarna invandrare och 
invandrarbarn gjord av Ann Runfors finns publicerad i Kulturnavigering i skolan (2007, s. 77). 
Runfors utgår från att skolan är en plats där eleverna blir definierade, där de får reda på vilka de 
själva är och vilka andra är. Hon skriver att skolan är en plats där strukturer, status och identiteter 
produceras och reproduceras. Syftet med hennes analys är att synliggöra hur intentionen om 
likvärdighet ibland resulterar i motsatsen. I analysen uppmärksammas hur elever i och med 
kategoriseringar som invandrare och invandrarbarn delas upp utifrån kultur och bakgrund, tvärt 
emot lärarnas intentioner. Runfors hävdar att ett led i att motverka diskriminerande samhälls-
strukturer är att identifiera och förstå de sociala processer som ligger till grund för densamme 
(ibid., s. 81). 

Instäl lning hos e l ever ,  föräldrar och skol l edare  

Lärare verkar inte i ett vakuum utan påverkar och påverkas av åsikter och diskurser som gör sig 
gällande både inom och utanför skolan. I relation till lärares inställning är det därför intressant att 
titta på hur andra grupper ställer sig till modersmål och modersmålsundervisning. Nedan 
redovisas vad eleverna, föräldrar och skolledning har för inställning till modersmål och 
modersmålsundervisning utifrån resultatet i den tidigare nämnda studien gjord av Kairos Future 
(Skolverket, 2002).  

Eleverna som grupp är de som främst har en mycket positiv inställning till modersmål och 
modersmålsundervisning (Skolverket, 2002, s. 169). Många tycker att flerspråkighet är en 
självklarhet och att det är bra att modersmålsundervisning finns, men det betyder inte 
nödvändigtvis att de själva vill medverka i densamma. Föräldrarna som medverkade i samma 
studie var den grupp som hade den bredaste spännvidden i sina svar, och de som var mest 
positiva till modersmålsundervisning generellt var samtidigt de som var mest kritiska till 
undervisningens genomförande (ibid., s. 169). Skolledarna var den grupp som hade mest 
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överenstämmelse inom gruppen och det rådde stor enighet om modersmålsundervisningens 
betydelse för elevernas utveckling. Skolledarna var samtidigt mest kritiska till hur systemet med 
modersmålsundervisning fungerar samt till modersmålslärarnas kompetens. Skolledarna var 
oroade över att olika språk har olika status och över att elever som väljer bort modersmåls-
undervisningen kan riskera att hamna i en situation där de inte kan något språk ordentligt (ibid., s. 
170-171). 

Teoretiskt perspektiv 

En mängd teorier om kultur och samhället ryms inom det perspektiv som kommit att kallas 
socialkonstruktivism eller socialkonstruktionism men som också har nära band till det som kallas 
poststrukturalism och/eller postmodernism. Denna studie ger inte utrymme för att gå in djupare 
på skillnader och likheter mellan dessa perspektiv och teorier utan fokus kommer ligga på att 
förklara utgångspunkterna för själva studien, dess teori och därmed även dess metod. I detta 
avsnitt förklaras studiens teoretiska utgångspunkt, socialkonstruktionism, och sätts sedan in i sitt 
sammanhang, det vill säga hur och varför det kommer användas i analysen.  

Socialkonstruktionism 

Studien utgår ifrån socialkonstruktionism som enkelt kan beskrivas som idén om att verkligheten 
är socialt konstruerad (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 81). Den grundläggande teoretiska 
utgångspunkten för studien finns i Vivien Burrs definition av fyra premisser som binder samman 
skilda teorier inom socialkonstruktionism och som hon i sin tur hämtat från Gergen 1985 (2003, 
s. 3-5). Förklaringen nedan använder sig även av den tolkning som Winther Jörgensen & Philips 
gjort av Burrs premisser i deras bok om diskursanalys och namnen på premisserna nedan är tagna 
ur deras översättning (2000, s. 11-12). Först förklaras dessa fyra premisser för social-
konstruktivism och sedan förklaras hur de används i studien.  

Den första premissen är kritisk inställning till självklar kunskap som innebär ett synsätt på 
verklighet, sanning och kunskap - inte som fasta och eviga (som inom positivism eller empirism) 
utan som tolkningar av omvärlden som är formade av vårt sätt att kategorisera. Den andra 
premissen är historisk och kulturell specificitet; vi befinner oss alltid i en kontext och våra värderingar 
och kunskaper är beroende av den tid och den plats vi befinner oss i. Dessa båda premisser 
innebär också ett anti-essentialistiskt ställningstagande, att varken människor eller ting har 
inneboende fasta särdrag som vi kan ta reda någonting om utan det ligger snarare i betraktarens 
ögon vilka egenskaper vi ger dem. Den tredje premissen samband mellan kunskap och sociala processer 
innebär idén om att våra värderingar och synsätt produceras och reproduceras i social interaktion. 
Det är i interaktionen, speciellt genom språket, som de så kallade sanningarna formas och där de 
också kan omformas. Den fjärde och sista premissen samband mellan kunskap och social handling 
behandlar tanken om att beroende på den sanning eller den bild av världen som formats i sociala 
processer blir vissa beteenden normala och andra inte. Sociala konstruktioner av sanningar och 
kunskap om världen ligger därmed till grund för normer och regler. Detta innebär att det i 
språket och i konstruktionerna av omvärlden, och av andra, finns makt. Denna makt tydliggörs 
genom så kallade sanningar som i sin tur reglerar vad människor kan göra, och hur de kan 
behandla varandra (Burr 2003, s 2-5; Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 11-12).  
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Språk uppfattas i denna studie som oskiljbart från tankar. Det är språket som ligger till grund 
för hur vi tänker och som förser oss med kategorier med vilka vi organiserar våra tankar (Burr, 
2003, s. 44). Det sätt på vilket språket är uppbyggt ger förutsättningar för hur vi som människor 
strukturerar våra erfarenheter och vårt medvetande (ibid., s. 48).  Foucault som räknas som en av 
de stora tänkarna inom socialkonstruktionism menade att det är i språket och i diskurserna som 
makten finns, att det är språket som är samhällets meningsbärande enhet (Winther Jörgensen & 
Philips, 2000, s. 19-20). Inom socialkonstruktivism finns även tanken om språk som social 
handling. Med språk som social handling menas att det är när människor pratar med varandra som 
världen konstrueras (Burr, 2003, s. 8). Språket ses som en förutsättning för tankar och därför är 
det inte de intervjuade personerna i sig som undersöks, det är inte deras personliga åsikter som 
studeras utan snarare deras uttryckssätt genom språket - som representationer för diskurser dem 
ingår i (Burr, 2003, s. 7-8). En diskurs är ett sätt att se på och beskriva världen, eller en liten del av 
världen, så som ett fenomen eller en kategorisering (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 7). 
Diskurser består av sociala praktiker (till exempel språk) genom vilka vi strukturerar världen, ger 
den mening och skapar så kallade sanningar (ibid., s. 25). Sociala verkligheter och kategoriseringar 
om till exempel flerspråkighet och modersmål konstrueras inom diskurser och någons 
uttryckssätt om ett fenomen säger därmed någonting om den tid, den värld och de olika kulturella 
sammanhang eller diskurser som denna person ingår i (Werndin, 2010, s. 107).  

I analysdelen ligger den första premissen, kritisk inställning till självklar kunskap, som ett 
bakomliggande synsätt på kunskap. Tillsammans med idén om språk som social handling används 
den andra premissen historisk och kulturell specificitet, den tredje premissen samband mellan kunskap och 
sociala processer och den fjärde premissen samband mellan kunskap och social handling som redskap i 
bearbetning och analys. 

Socialkonstruktionism används som utgångspunkt i denna studie då lärarnas uttalanden och 
inställning är av intresse som representationer av vilken eller vilka diskurser eller tolkningar som 
råder bland lärare i allmänhet och bland lärare i flerspråkiga elevgrupper i synnerhet. Studien 
syftar i sig inte till att ta reda på några sanningar utan till att belysa hur lärare beskriver 
fenomenen modersmål, modersmålsundervisning och flerspråkiga elevgrupper. I och med den 
maktasymmetri som finns mellan lärare och elever i en skola och som bland annat bygger 
dikotomierna ung/gammal, utbildad/outbildad, svensk/utländsk är det relevant att se på språket 
som ett medel för makt. Det tolkningsföreträde som lärares maktposition i skolan innebär gör det 
intressant att undersöka hur dem beskriver fenomen som dem möter, då deras sätt att prata om 
dessa både är en reproduktion och en produktion av så kallad sanningar eller diskurser. Med 
utgångpunkt i att språket bär mening samt i att språket konstituerar omvärlden är någons uttalade 
inställning och attityder språkliga redskap som reproducera dessa sanningar. I denna studie ämnas 
därmed undersöka hur klasslärare uttrycker sig om modersmålets och modersmåls-
undervisningens betydelse samt om undervisning av flerspråkiga elevgrupper. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie behandlar hur sex låg- och mellanstadielärare uttrycker sig om modersmålet och 
modersmålsundervisning samt vilken betydelse de anser att dessa har för flerspråkiga elever. 
Studien behandlar även hur lärare uttrycker sig om undervisning av flerspråkiga elevgrupper. 
Syftet är att belysa och beskriva inställning och attityder till flerspråkighet, modersmål och 
modersmålsundervisning hos klasslärare som arbetar på en skola med ett stort antal flerspråkiga 
elever. 

Studiens syfte preciseras via följande frågeställningar: 
• Vilken inställning har lärare till modersmål och modersmålsundervisning och hur 

beskriver de modersmålets betydelse för flerspråkiga elever? 
• Anser lärarna att de anpassar sin undervisning till flerspråkiga elever och hur beskriver de 

detta? 
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Metod 

I detta avsnitt behandlas metod för datainsamling, urval, material och genomförande samt bearbetnings- och 
analysmetod. En diskussion förs även angående etiska överväganden och metodens giltighet.  

Metod för datainsamling  

Syftet och frågeställningarna i denna studie berör klasslärares inställningar och uppfattningar 
vilket belyses bäst genom att de själva får uttrycka sig så fritt som möjligt. För att ta reda på 
någons inställning kan man använda sig av intervjuer eller enkäter och valet beror på om studien 
ämnas vara kvalitativ eller kvantitativ. Denna studie är kvalitativ, och det finns därmed anledning 
att välja intervjuer som metod för att kunna ställa följdfrågor, fördjupa tankegångar och uppfatta 
mer diffusa sätt att kommunicera såsom kroppsspråk och minspel (Esaiasson, Giljam, Oscarsson 
& Wängerud, 2012).  

Då den teoretiska utgångspunkten är socialkonstruktivism och fokuserar på språket är valet av 
intervjuer passande och det är transkriberingarna som utgör den text som analyserats (Burr, 2003, 
s. 24). De intervjuer som genomfördes var halvstrukturerade livsvärldsintervjuer inspirerade av hur 
dessa beskrivs i Kvales och Brinkmanns Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Syftet med 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuerna är försöka få fram de intervjuades eget perspektiv på 
deras omvärld (ibid., s. 17). Halvstrukturerade intervjuer kan anta en mer samtalsmässig och 
naturlig form och ordningen på det som tas upp är inte fast. En halvstrukturerad intervju utgår 
inte från ett strikt frågeformulär men består av en intervjuguide med olika teman som ger 
intervjun viss struktur (ibid., s. 43). Intervjuguiden som används i denna studie är tematiserad och 
består av fem huvudteman: bakgrund och nuvarande arbetssituation, språk, flerspråkighet, modersmål och 
modersmålsundervisning samt studiehandledning (för hela intervjuguiden se bilaga 1). Det första temat 
bakgrund och nuvarande arbetssituation ligger nödvändigtvis på sin plats i början av intervjun då det 
innehåller uppvärmningsfrågor, frågor som är lättare att svara på för respondenten men som 
eventuellt också är intressant i analysen. Resterande teman hade ingen inbördes ordning utan det 
berodde på respondenten i vilken ordning och hur dessa togs upp med syftet av få mer livliga och 
oväntade svar (ibid., s. 147). För att sammanfatta och förtydliga respondenternas svar ställdes 
tolkande frågor under intervjun liknande: du sa att… menade du…? jag tänker att du menar … och även 
strukturerande frågor användes ibland för att föra tillbaka samtalet till de teman intervjun handlar 
om när respondenten kommit för långt från ämnet. Indirekta frågor ställdes även för att ta reda på 
hur lärarna upplevde att eleverna tycker om vissa av fenomenen (ibid., s. 151-152). 

Urval 

De intervjuade var i denna studie respondenter och inte informanter på grund av att syftet var att 
ta reda på hur lärare uppfattar någonting. Respondenter används alltså i uppsatsen, till skillnad 
från när intervjuade personer är informanter som är experter som redogör för hur någonting är 
(Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). Respondenterna är i sig utbytbara och får i denna studie 
framförallt representera gruppen lärare men även mer specifikt gruppen lärare på skolor med många 
flerspråkiga elever. Respondenterna arbetar alla på samma skola och anledningen till detta är för att 
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resultatet ska bli entydigare med utgångspunkt i att alla lärare arbetar utifrån liknande 
förutsättningar. I och med att många bakgrundsfaktorer liknar varandra riktades fokus snarare 
mot detaljer, variationer och nyanser i respondenternas uttalanden.  

Skolan där respondenterna arbetar är i sig är inte representativ i förhållande till andra skolor i 
Sverige. Den har många flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska eller med annat 
modersmål och svenska och den ligger i en förort avskild från en större stad. Valet av skola 
skedde på grundval av den språkliga mångfald som finns på skolan. Att undersöka lärare som 
arbetar med flerspråkiga elever ansågs mer relevant, både i mån av att de har mer att säga om 
ämnet och för att de arbetar med flerspråkighet och modersmålsundervisning som realiteter i sin 
vardag. En av de två pilotintervjuer som genomfördes var med en lärare som knappt kom i 
kontakt med flerspråkiga elever och det fanns uppenbara svårigheter för hen att samtala kring 
detta ämne vilket även det var anledning till urvalet. 

Material 

De medverkande i denna studie är sex kvinnliga lärare och som tidigare nämnts arbetar alla på 
samma skola. Skolan ligger i en förort och den omgivande bebyggelsen består framförallt av 
lägenheter och radhus inom allmännyttan. Många invånare i området är låginkomsttagare men på 
skolan går även elever från välbeställda hem. Området har under tiden för studien drabbats av 
stölder och bränder som uppmärksammats i lokala medier. Som en reaktion på detta togs initiativ 
av lokalbefolkningen till samarbeten för att förbättra närmiljön genom positiva förebyggande 
insatser såsom mötesplatser för ungdomar. 

Skolan i sig har gott rykte om sina pedagoger och har under åren vunnit flera priser. Skolan 
presenterats på sin hemsida som mångkulturell och där tas även upp att man på skolan talar tjugo 
olika språk. Med undantag från en klass, är majoriteten av eleverna i lärarnas klasser flerspråkiga. 
Klassen med en majoritet av enspråkiga elever poängteras av denne lärare vara ovanlig på skolan. 
Språk som finns representerade i klasserna är bland annat thai, spanska, persiska, finska, 
makedonska och tjeckiska. Den övervägande största språkgruppen är arabiska.  

Nedan presenteras de sex medverkande lärarna utifrån utbildning och nuvarande tjänst. För 
att inte röja lärarnas identiteter är namnen fingerade och skolan kommer hädanefter benämnas 
med det fiktiva namnet Björkhagenskolan. 

• Den första läraren, Maria, är klassföreståndare i årskurs fem. Hon har läst A-kursen i 
svenska som andraspråk (SVA) i anslutning till sin lärarutbildning i svenska, engelska och 
SO för år 1-7. Hon har arbetat på skolan i åtta år.  

• Den andra läraren, Louise, jobbar i förberedelseklass (FBK) för årskurs 1-3 och är ny på 
skolan sedan några månader tillbaka. I FBK undervisas nyanlända elever innan de 
integreras i ordinarie klasser.  Hon har jobbat som lärare sedan 1999 både inom 
grundskolan och i vuxenutbildningen och har utöver sin lärarexamen i matematik och 
NO för år 1-7 läst A- och B-kursen i svenska som andraspråk samt specialpedagogik A.  

• Den tredje läraren, Barbro, är förskollärare i förskoleklass. Hon har lång 
arbetslivserfarenhet både inom förskola och skola och har jobbat på skolan i sex år. 
Utöver förskollärarexamen har hon läst en specialpedagogikskurs som kommunen 
anordnat samt en kurs om språk och kunskapsinlärning för andraspråkselever på 7,5 hp.  
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• Den fjärde läraren, Ingrid, är även hon förskollärare i grunden. Hon har vidareutbildat sig 
till lärare och arbetar nu i en etta. Hon har jobbat på skolan i 21 år både som 
förskollärare, tillsammans med lärare och numera som klassföreståndare.  

• Den femte läraren, Linda, har jobbat på skolan i 13 år och jobbar just nu med årskurs tre. 
Hon har grundskollärarexamen i svenska, SO och engelska för år 1-7 och önskar att hon 
kunde få vidareutbilda sig inom svenska som andraspråk.  

• Den sjätte läraren, Eva, jobbar i en femma och har jobbat på skolan i nästan 20 år. Hon 
har ingen traditionell grundskollärarexamen utan har två fil. Kand. i ämnena svenska, 
engelska, drama, filosofie och svenska som andraspråk.  

Utifrån lärarnas utbildning går det att dela in dem i två grupper; de som läst SVA och de som 
inte gjort det. Maria, Louise och Eva har alla läst SVA, Barbro har läst en kortare kurs om 
flerspråkighet medan Ingrid och Linda inte läst SVA alls.  

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt då det skapar större frihet för den enskilde att uttrycka sig fritt 
om sina erfarenheter och tankar utan påverkan från andra. Alla intervjuer gjordes på skolan där 
lärarna arbetar. Respondenterna fick själva välja var de ville genomföra intervjun och alla utom en 
valde sitt eget klassrum, där de verkade känna sig ostörda och hemmastadda (Esaiasson m.fl., 
2012, s. 268). Sex intervjuer genomfördes där antalet avgjordes både av tidsbegränsning och av 
att en analys skulle vara svårgenomförd med ett mindre antal lärare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
130). Varje intervju bokades in för en timme, detta för att ha tid att komma i ordning och 
småprata lite innan själva intervjun började och för att ha tid att avsluta på ett lugnt sätt, då de 
inspelade intervjuerna tog mellan 40 och 45 minuter. Innan själva intervjuerna kom igång 
inleddes de med en orientering; där studiens övergripande syfte och om vem jag som intervjuare är 
förklarades, för att sätta in intervjun i sitt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). 
Därefter bads om lov att spela in intervjuerna och förklarades vilka rättigheter den intervjuade 
har (detta förklaras mer ingående nedan under rubriken Etiska överväganden). När intervjun 
närmade sig sitt slut gavs respondenten möjlighet att själv lägga till eller ta upp någonting särskilt 
om de så önskade. En uppföljning skedde när den formella intervjun var slut och när bandspelaren 
stängts av gavs tillfälle för ytterligare frågor i fall det fanns saker respondenterna inte ville skulle 
komma med på inspelningen (ibid., s. 144). Denna sista stund kändes betydelsefull att ha med 
och jag upplevde att vissa av respondenterna uppskattade att få fråga mig saker de tänkt på under 
intervjuns gång, om mig som person eller om studien.  

Etiska överväganden  

Vid genomförandet av en studie där individers inställning och attityder ifrågasätts och analyseras 
finns det flera etiska betänkligheter som är relevanta. Vetenskapsrådet har sammanställt fyra 
kriterier utifrån vilka seriöst forskning ska bedrivas och nedan följer en beskrivning av hur tre av 
dessa användes i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Först och främst berördes studien av informationskravet. För de intervjuade personerna var det 
betydelsefullt att ta del av studiens syfte och vilka ämnesområden som den berör innan själva 
intervjun startar. Deltagarna har rätt även att få reda på vad som gäller för deras eget deltagande, 
vilka villkor som gäller och deras frivillighet. Innan intervjuns start fick respondenterna veta att 
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de medverkade på frivillig basis samt att de alltid och när som helst hade rätt att avsluta sin 
medverkan. Innan intervjuerna startade berättade jag även om studiens huvudtema språk, 
flerspråkighet och modersmål (ibid., s. 7). Samtyckeskravet är även det relevant då de medverkande, 
det vill säga de intervjuade, efter att ha tagit del av informationen ovan återigen själva ska få göra 
ett aktivt val om de vill medverka eller ej. De ska ges möjlighet och ha rätt att bestämma över sin 
medverkan och grader av denna och respondenterna informerades vid intervjuns början om att 
de när som helst kunde välja att avsluta sin medverkan. Om de hade gjort detta skulle de 
självklart inte ha utsatts för några påtryckningar. De medverkande fick frågan om det var okej 
intervjuerna spelades in, varvid alla godkände ljudinspelning (ibid. s. 9). Konfidentialitetskravet gäller 
vid alla studier och vid intervjuer är det centralt att förvara inspelat material och eventuella 
anteckningar på säkra ställen. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och efter överföring till 
dator raderades de ur telefonens minne. I denna text, som utgör själva uppsatsen som är 
publicerad, samt i transkriberingarna har samtliga personer avkodats och getts nya namn för att 
de inte ska kunna identifieras och spåras.  Vid inspelningstillfällena nämns inte namnen på de 
intervjuade vilket innebär att man utifrån det inspelade materialet inte kan identifiera 
respondenterna. Tystnadsplikt vad gäller den information som kommit fram i intervjuerna och 
som inte är relevant för studien, angående såväl lärarna själva som de elever de pratar om, gäller 
naturligtvis (ibid., s. 12).  

Utöver de krav som framförs av vetenskapsrådet angående forskningsetik finns det även andra 
saker som bör nämnas gällande en studie som denna. Studien görs i syfte att belysa vissa 
frågeställningar men samtidigt finns en strävan att de medverkande, det vill säga de intervjuade 
lärarna får ut någonting av sin medverkan och i form av reflektion över och formulering av 
åsikter, inställning och attityder, det Kvale & Brinkmann kallar positiv upplevelse (2009, s. 48). 
Studien kommer efter överenskommelse med rektor och biträdande rektor att presenteras på 
skolan om de inblandade önskar och de medverkande lärarna ges möjlighet att läsa studien i sin 
helhet.  

Reflektion över metoden  

Validitet betyder att verkligen undersöka det man avser att undersöka och huruvida 
frågeställningen faktiskt besvaras genom metoden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Metoden 
som användes i denna studie passar till syftet i och med att det handlar om att belysa inställning 
och attityder. Intervju som metod har sina fördelar i och med att respondenten kan uttrycka sig 
fritt och att det kan likna ett naturligt samtal vilket öppnar upp för uttryckandet av attityder 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Problematik med denna typ av intervjuer återfinns snarare hos 
mig som intervjuare genom relationen till respondenterna. Det som är en svaghet är den influens 
som en intervjuare har på respondenten och vice versa, den så kallade intervjuareffekten (Esaiasson 
m.fl., 2012, s. 267). Dessa problem berör studiens reliabilitet, det vill säga huruvida studiens 
resultat hade blivit desamma om någon annan hade utfört den (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
263). Enbart genom att ta upp ett specifikt ämne till diskussion, eller att presentera vad en 
uppsats ska handla om, gör att respondenten får en viss bild av vad intervjuaren vill ta reda på, 
och eventuellt också vad denne vill ha för svar. På detta sätt kan det vara svårt att undvika att 
respondenten ger normaliserade eller anpassade svar för att vara till lags eller för att framstå på ett 
visst sätt. Förutom intervjuaren och den intervjuade ingår även omvärlden i den kontext som en 
intervju befinner sig i. Båda parter är medvetna om pågående strömningar och diskurser i 
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samhället och därmed påverkas även svaren utifrån sådana premisser. Saker som sägs i en intervju 
kan på så sätt sägas vara kommentarer till idéer eller åsikter i massmedia såväl som inom 
forskning eller facktidskrifter - en intervju står inte ensam utan återfinns alltid i en social kontext 
(ibid., s 331). På samma gång finns det andra maktrelationer mellan intervjuaren och den 
intervjuade; som lärarstudent och erfaren lärare, som gammal och ung, som påläst inom ämnet 
eller inte, det vill säga den ovan nämnda intervjuareffekten. Respondenterna har varierande 
bakgrund och därmed blir (makt)relationen mellan mig som intervjuare och dem som 
respondenter olika från person till person och från intervju till intervju (ibid.,, s. 49). 

Studiens generaliserbarhet är låg vilket betyder att det inte går att dra några generella slutsatser 
utifrån dess resultat. Begränsningen till att enbart ett fåtal lärare har intervjuats har att göra med 
den praktiska tidsbegränsningen inom examensuppsatsens omfång på 15 högskolepoäng. Hade 
studien varit större hade den kunnat riktas till fler lärare och till lärare från olika skolor utifrån 
antal flerspråkiga elever. 

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering skedde av samtliga intervjuer i dess fulla längd. Alla former av transkribering blir 
en form av tolkning och i omformandet från intervjusamtal till text går mycket förlorat av såväl 
tonfall, kroppsspråk, mimik och intonation (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194).  

Transkriberingen kan dock även ses som en första tolkning av materialet och en påbörjan av 
analysen. Den transkriberingsmetod som använts är ortografisk, vilket betyder att den utgår från en 
ordagrann nedskrivning av det som sägs men med korrekt stavning. Ordföljd har alltså inte 
ändrats, men uttalsmässiga variationer syns inte i transkriberingen och vissa småljud såsom 
hummande har inte skrivits ner då de enbart ackompanjerar den ena partens tal. Längre pauser 
och visa handlingar och/eller rörelser har märkts ut i transkriberingen för att uppmärksamma de 
fall då respondenten varit tveksam, behövt tänka efter eller velat visa någonting med kroppen 
(Braun & Clarke, 2006, s.17).  

Den analysmetod som använts är tematisk och bygger framförallt på artikeln Using Thematic 
Analysis in Psychology skriven Braun och Clarke (2006). Analysen är tematiskt med en teoretisk ansats 
då empirin analyserats med utgångspunkt i den bakomliggande teorin socialkonstruktivism och 
därmed fokuserades på språkliga uttryckssätt om fenomenen modersmål, modersmåls-
undervisning och flerspråkighet (ibid., s. 12).  I bearbetningen av empirin söktes latenta teman, det 
vill säga teman som ligger under eller bortom det som uttrycks explicit av respondenterna. Denna 
metod är tolkande och redan under transkribering och analys ingår en teoretisering av materialet 
(ibid., s. 13). Metoden som kan sammanfattas som ett teoretisk sökande efter latenta teman går hand i 
hand med socialkonstruktivism och kallas ibland även tematisk diskursanalys (ibid., s. 13).  

Valet av denna analysmetod grundar sig som nämnts ovan i att det är lärarnas inställning och 
attityder som undersöks. Det är inte alltid vad som explicit sägs som är det intressanta utan 
motsägelser, upprepningar och ambivalens i lärarnas uttryck har varit av intresse då dessa tyder på 
det som ligger bortom själva orden. Inom ramen for socialkonstruktivism bör påpekas att 
studieobjekten i denna studie inte är lärarna i sig, och analysen kommer inte vara ett sökande efter 
någonting inneboende hos dessa personer. Studieobjekten är istället det sätt som respondenterna, 
det vill säga lärarna, uttrycker sin inställning och sina attityder på (Burr, 2003, s. 59). I sökandet 
efter latenta teman ligger fokus på vad lärarna kan säga, och säger, i ljuset av rådande samhälleliga 
diskurser. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Empirin, samt studiens syfte och 
frågeställningarna, belyses ur ljuset av det teoretiska perspektivet socialkonstruktionism. 
Resultatet är uppdelat utifrån frågeställningarna som behandlar; modersmål, flerspråkiga elevgrupper 
och undervisning. En första introducerande del behandlar även lärarnas inställning till lärande och 
språk mer generellt för att skapa förförståelse för de mer specifika resonemangen om modersmål, 
flerspråkiga elevgrupper och undervisning. Inom varje del redovisas resultatet utifrån de teman 
som ingår i intervjuguiden samt de teman som respondenterna själva tog upp och som kommit 
fram under tematiska bearbetningen av materialet. Resultatet under rubriken lärande och språk 
analyseras i ett underavsnitt som kallas historisk och kulturell specificitet, modersmål analyseras i samband 
mellan kunskap och sociala processer, flerspråkiga elevgrupper i språk som social handling och undervisning 
analyseras i samband mellan kunskap och social handling. Analysen till varje del utgår som framgår av 
rubrikerna från vardera av de valda begreppen inom socialkonstruktionism som motiverats i den 
teoretiska bakgrunden ovan. 

Lärande och språk  

På frågan om vad lärarna anser vara deras viktigaste uppdrag pratade de flesta först om sitt 
uppdrag utifrån styrdokument och måluppfyllelse men alla lärare betonar snabbt vikten av skolan 
som en social institution och lärarens roll att skapa trygghet och bra klassrumsklimat. Lärarna ser 
sig själva som viktiga för elevernas sociala utveckling och när de är tvungna att välja betonar flera 
att det är just trygghet och ett bra socialt klimat som kommer först, före kunskaperna. När en av 
lärarna får frågan om hur det kom sig att hon blev lärare förklarar hon:  

Jag tyckte det var väldigt kul att jobba med barn, och jag hade vickat i förskolan innan och tyckte 
nog egentligen det var väldigt kul, så att jag då nog ändå valde lärare till slut tror jag nog att jag 
tänkte att det kanske skulle bli enformigt att vara förskollärare, så det var nog inte så mycket för 
undervisandet som för… 
Vera: Barnen? 
Barnens utveckling, mycket det sociala.  
Vera: Nu då, nu har du jobbat ett tag, hur ser du på det nu, efter liksom, är det fortfarande det som är det 
viktiga? 
Nej det är det ju inte, det har ju blivit, det blev det ju även under utbildningen även läroplanen, 
kunskapsmål det är klart det är allting nu. Men jag är inte en av dem som stör mig på att det är för 
mycket fostran, det tycker jag är jätteviktig del av skolan också. 

Samtliga lärare i studien är språklärare i den mån att dem alla undervisar i svenska men också i 
och med att de alla på ett eller annat sätt läst språk på högskolenivå. Fler lärare uttrycker sitt 
intresse och sin passion för språk som sådant och ett par uttrycker sitt specifika intresse för 
andraspråksinlärning. Bara några minuter in i intervjun säger Louise att svenska som andraspråk 
är ett ämne som hon brinner för. Maria berättar att de på skolan pratar mycket om språk:  

Språk pratar vi ju, och flerspråkighet pratade vi ju, i år har det varit mest matte men där kommer ju 
språket in också, det är ju jätteviktig i matematiken med språk så att visst, vi har ju oftast 
språkperspektiv i dem diskussioner vi har, och vi, det här med att alla bär ansvar för 
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språkutveckling, det spelar ingen roll om du är idrottslärare eller slöjdlärare utan språket finns 
överallt. 
Vera: Och det är någonting, något som finns överallt? 
Ja det genomsyrar allt tycker jag, att det perspektivet finns. 
Vera: Och inte bara, jag menade, att inte bara du tycker det? 
Det finns ett gemensamt intresse på skolan i allmänhet, det tycker jag absolut. 

Lärarnas syn på språk i allmänhet är språk som kommunikation. De beskriver språk som ett 
sätt att kommunicera med andra människor, att förmedla vad man vill säga både muntligt, 
skriftligt och med hjälp av kroppen. Inger säger att språket kommer först, före alla andra ämnen: 

Språk, ja det är en viktig sak, det är någonting du har med dig hela livet, även om du ska kunna 
räkna måste du kunna läsa, jag tror nog jag ser språket som etta, det är för att du ska kunna 
kommunicera och klara dig genom livet, ord är viktiga. 

Histor isk och kulture l l  spec i f i c i t e t  

Som tidigare nämnts handlar historisk och kulturell specificitet om att den tid, den plats och de 
sammanhang vi lever och verkar i påverkar vad vi anser som sanningar och vad som betraktas av 
oss själva och människor omkring oss som kunskap (Burr 2003, s. 4). Generellt sett har lärarna en 
syn på skolan och sitt uppdrag som är relativt överensstämmande sinsemellan. Utifrån deras 
förklaringar om hur de ser på sitt uppdrag, lärarens roll och hur de pratar om undervisning 
generellt framgår en samsyn i deras inställning till lärande och språk.  

Likheten i lärarnas uttalanden kan ur en historisk synvinkel tolkas utifrån att de alla lever i 
samma tid och att de därmed har tillgång till samma diskurser angående lärande och språk, och då 
de alla intervjuats och verkar i samma tid, blir det framförallt den kulturella specificiteten som blir 
av intresse i denna analys. Sett utifrån kultur kan först och främst sägas att de alla ingår i en 
gemenskap som helt enkelt kan benämnas lärare och som kan symboliseras av att de alla läst 
kurser inom lärarande och/eller förskolepedagogik. För det andra har lärarna en relativt 
överensstämmande syn på språk och kan även alla kallas språklärare. Några av lärarna har även läst 
SVA och ingår i gruppen SVA-lärare. Kulturellt sätt finns det alltså flera nivåer, där en person kan 
ingår i flera kulturella gemenskaper samtidigt varav lärare är den mest övergripande första nivån, 
språklärare är den andra och SVA-lärare en tredje nivå. Att ingå i sådana kulturella gemenskaper 
innebär bland annat att ha genomgått en utbildning och att ingå i en yrkeskategori. Lärarna är 
självklart påverkade och även indirekt tvingade att följa och förhålla sig till gällande 
styrdokument, det vill säga skollag, läroplan och kursplaner, vilket de också nämnde i sina 
intervjuer. En ytterligare nivå finns i och med att lärarna alla arbetar med flerspråkiga elevgrupper 
vilket var urvalskriteriet för denna studie. Att alla lärarna arbetar på samma skola talar också för 
att det på skolan i sig finns en viss skolkultur vilket Maria gav uttryck för i citatet på föregående 
sida när hon pratade om en samsyn och ett intresse för språk och flerspråkighet på skolan. Det 
som skiljer lärarna åt angående hur de pratar om undervisning är om de läst SVA och om de har 
läst förskolepedagogik. De som inte läst SVA delar varken den kultur som finns inom ämnet eller 
de kunskaper som förmedlas i utbildningen. En delvis annan syn på pedagogik framfördes även 
av de två lärare som läst förskollärarutbildningen men detta kommer på grund av studiens 
begränsningar inte tas upp till djupare analys. Under rubriken Utbildning nedan gås mer specifikt 
in på skillnad mellan lärare som läst SVA och de som inte gjort det. 
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Modersmål 

I klasserna där lärarna arbetar har majoriteten av de flerspråkiga eleverna modersmåls-
undervisning. I de fall där någon flerspråkig elev och dennes föräldrar har valt att inte ha 
modersmålsundervisning beror detta enligt lärarna på att det brister i själva undervisningen. Den 
kan vara för svår eller för oorganiserad. På en indirekt fråga om hur lärarna upplever att eleverna 
tycker om modersmålsundervisning, är den samlade bilden att det varierar väldigt mycket. Även 
här säger majoriteten av lärarna att det beror på själva undervisningen och på modersmålslärarna, 
på att kvalitén skiftar mycket. I några fall finns det elever som ännu inte har fått tillgång till 
modersmålsundervisning på grund av svårigheter att hitta lärare med rätt kompetens, på grund av 
att eleven kommer från en liten språkgrupp eller att det har varit problematiskt för 
modersmålsläraren att få in en elev i ett redan fullspäckat schema. Detta gäller främst nyanlända 
elever och lärarna har uppfattningen att det brukar lösa sig till slut även om det ibland kan krångla 
i början. 

Lärarna är alla mycket positivt inställda till modersmålsundervisning. Dock är just schema-
läggning ett återkommande problem som tas upp och flera lärare uttrycker sympati för moders-
målslärarnas tuffa arbetssituation då de måste fara runt mellan olika skolor. I de berörda klasserna 
ligger modersmålsundervisningen på varierande tider, både under den ordinarie undervisningen 
såväl som på eftermiddagen direkt efter avslutad skoldag. Samtliga elever får sin modersmåls-
undervisning på skolan. Linda tycker att det är bättre om modersmålsundervisningen ligger inom 
ramen för den ordinarie undervisningen för att eleverna ska orka och för att det inte ska bli en 
extra lektion utanför skolan och därmed extra jobbigt att gå dit, vilket hon tror kan vara en 
anledning till varför en del elever inte vill fortsätta med modersmålsundervisning när de blir äldre. 
Eva börjar med att säga att hon tycker att det är bra om de har modersmålsundervisningen efter 
den ordinarie skoldagens slut för att det inte ska bli ett störningsmoment i klassen när några 
elever ska gå iväg. Hon menar att det stör både gruppen som helhet och eleverna som det berör, 
för att dem en stund innan de ska iväg blir ofokuserade på det de gör i klassrummet:  

Jag tycker att det är rätt skönt om de har det efter skolans slut, om det går det tycker jag, för att de, 
de blir lite sådär, inte bara det att det går åt 40 minuter, eller 50, utan innan då, den finska gruppen 
här 14:20 ska de ha, och då är det ofta när man håller på och kanske avslutar någonting och de blir 
lite speedade då, de vill gärna gå och de börjar packa ihop och det blir lite störning sådär, så att 
helst efter om det går. 

När hon sedan får frågan om vad eleverna tycker om modersmålsundervisningen ändrar hon 
sig dock lite grann när hon inser att en anledning till att eleverna inte vill gå på modersmåls-
undervisningen är just att den ligger utanför skoltid, att den ligger på en tid när de hellre vill leka 
med sina kompisar. Ingrid tog upp att hon tycker att modersmålsundervisningen kan vara bra för 
henne själv som klasslärare, det kan vara ett stöd att hon kan fråga och be modersmålsläraren om 
hjälp med saker angående flerspråkiga elever. Maria sa att hon ibland använt modersmålslärares 
kunskaper när de har undervisning om världsreligionerna eller när eleverna ska läsa sagor på sitt 
eget språk. Ett par lärare nämnde också att modersmålsläraren kan vara en bra referenspunkt när 
dem har funderingar över ett barns utveckling, och om barnet till exempel inte knäckt läskoden 
kan det vara intressant att jämföra med hur det går på modersmålet. 
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Kring studiehandledning finns det ganska skilda åsikter. Vissa tycker inte att det behövs i deras 
klass medan andra skulle vilja att eleverna fick mer studiehandledning. Louise säger att det kan 
minska elevernas frustration över att inte bli förstådda. 

Nedan redovisas för samarbetet med modersmålslärarna och det berör både lärare i 
modersmål som ämne samt samarbetet med lärare i studiehandledning på modersmål. På frågan 
om hur samarbetet med modersmålslärarna är svarade samtliga lärare att det fungerar bra. När jag 
sedan ställde fler följdfrågor om detta kom olika svar fram som verkade vara knutna till vissa 
specifika omständigheter. Lärare som har jobbat på skolan länge har generellt ett mer utbrett och, 
i deras egen mening, mer meningsfullt samarbete med modersmålslärarna. Flera lärare betonar att 
dem känner modersmålslärarna personligen och att det gynnar deras samarbete. Samarbetet med 
modersmålsläraren i arabiskan står ut från de andra språken och tas ofta upp som ett positivt 
exempel, och anledningen till detta är enligt lärarna själva att modersmålsläraren i arabiska 
spenderar så mycket tid på skolan, både i den dagliga verksamheten men också genom att hon 
jobbat på skolan i mer än tjugo år. Ingen av lärarna uppger sig ha något formaliserat eller planerat 
samarbete med modersmålslärarna utan säger att det ofta sker i personalrum, korridoren eller i 
dörröppningen. Flera lärare anser dock att detta är någonting som skulle kunna utvecklas och det 
kommer framförallt från de nyare lärarna på skolan fram önskemål om utveckling inom detta 
område:  

Det gemensamma är ju att man har samma elever höll jag på att säga, det är ju inget samarbete 
som är planerat eller får inblick i vad dem gör eller vice versa, de vet ju inte vad vi gör, så det skulle 
man ju… Det skulle jag tycka, om man fick tid till det, sen har man ju hjälp med det, många av 
våra modersmålslärare har vi ju också i huset så det skulle ju rent praktiskt vara möjligt […]. Jag får 
väl ta det med rektor… Jo men det tycker jag. 
 

Alla tillfrågade lärare anser att modersmålet är viktigt för flerspråkiga elever. Ett par uttrycker 
även med hänvisning till forskning att det inte ens borde behöva diskuteras eftersom så många 
studier visar hur betydelsefullt modersmålet är både för utvecklingen av andraspråket och i det 
allmänna lärandet. Lärarna med inställningen att det inte ens behöver diskuteras och som tar upp 
forskning som argument är framförallt de som läst svenska som andraspråk. Flera lärare säger att 
anledningen till varför modersmålet är betydelsefullt är för att man måste ha ett starkt språk att 
bygga på för att kunna lära sig andra språk. Maria tar upp ett exempel på en elev som varken 
kunde svenska eller sitt modersmål somaliska särskilt bra och hur svårt det var att hjälpa honom 
när inte ens studiehandledning var till gagn: 

Ja, jag tror ju liksom att man måste ha något, någon språkkänsla, ja något utvecklat språk att hänga 
upp det på, har man, för vi, vi hade en elev förut, som vi tyckte hade kommit ganska sent till 
Sverige och så ville vi ha studiehandledning till honom och så provade vi det och så då sa ju 
somaliskaläraren att det går inte, han har inte tillräckligt stark somaliska, så det blev liksom så pass 
kluvet att det hjälpte honom inte mer än om vi förklarade på svenska. 

Trots samtligas övertygelse om modersmålets betydelse var det få som tog upp konkreta 
exempel på hur det egentligen var betydelsefullt ur lärandesynpunkt. Louise, den lärare som läst 
mest SVA, tar upp att flerspråkighet är en fördel i det kognitiva tänkandet: 

Dem som är flerspråkiga de har lättare att bli väldigt smarttänkt eller vad ska jag säga, dem har 
förmågan att ställa om, att man kan tänka väldigt vitt, så jag tror det är en fördel snarare. 
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Linda kunde se hur de flerspråkiga eleverna hade lättare att lära sig engelska: 

Det är ju spännande när man läser engelska, då ser man ju verkligen barn som kanske inte har 
jättelätt för att lära sig andra saker, men de som har två språk, där är det ju en stor skillnad ofta, att 
engelskan, där snappar dem jättefort, för att de har ett sätt att lära sig ett språk, eftersom de har sitt 
modersmål och att kunna jämföra det med något annat, då är det lättare att börja med något nytt, 
det är spännande tycker jag! Och det är faktiskt väldigt tydligt att modersmålet är väldigt viktigt, så 
det, och det pratar vi också mycket om, att man har lärt sig ett sätt att lära språk. 

Lärarna betonar modersmålets betydelse för elevernas lärande men alla tar även upp 
modersmålets betydelse för identiteten, genom familj, kultur och ursprung. Efter att ha förklarat 
det utifrån forskning inte finns några tvivel om modersmålets betydelse för flerspråkiga elever 
lärande fortsätter Eva:  

Och också för identiteten, att kunna prata om sitt land och kunna berätta för andra och liksom 
vara stolt i det, jag tror att det är jätteviktigt.  

Barbro säger att modersmålet behövs för att hålla kontakt med släkt i ursprungslandet över till 
exempel Skype. Flera lärare säger att dem tycker att det är positivt att kunna flera språk och att 
det är någonting de försöker förmedla till sina elever. Lärarna betonar flera gånger att de tycker 
att modersmål är viktigt och ett sätt som flera lärare uppger att dem använder för att normalisera 
och göra modersmålsundervisningen till en del av den ordinarie skolan är att ta upp den på 
utvecklingssamtalen. Mer om hur lärarna beskriver att de försöker förmedla modersmålets 
betydelse och peppa sina elever i sin flerspråkighet följer under avsnittet undervisning.  

Samband mel lan kunskap och soc ia la processer  

Med samband mellan kunskap och sociala processer hänvisas till hur vi i interaktion med andra 
människor reproducerar och producerar, det vill säga formar och omformar sanningar och 
kunskaper om världen (Burr, 2003, s. 4-5).  

Lärarna beskriver både modersmålet och modersmålsundervisningen som viktigt och säger 
också att samarbetet med modersmålslärarna fungerar bra. De är positivt inställda till moders-
målsundervisning i allmänhet.  I intervjuerna och det transkriberade materialet är det tydligt hur 
lärarna konstruerar dessa fenomen som positiva. De börjar alla med att säga att det är bra 
och/eller viktigt, ord som egentligen inte säger så mycket men som lärarna använder för att 
betona sin inställning. På detta sätt konstruerar lärarna en bild av modersmål som någonting 
positivt samtidigt som de konstruerar sig själva som någon med en positiv inställning. Granstedt 
skriver om hur lärare ser sig själva som ”de goda” eftersom de gillar mångfald och invandring men 
att det kan stå i vägen för en kritisk granskning av sin egen roll och dem kategoriseringar man gör 
(Granstedt, 2006, s, 253-254).  

När lärarna sedan går in djupare på olika frågor träder en mer nyanserad bild fram, där det 
finns problem med schemaläggning och där samarbete och planering inte verkar prioriterats av 
högre instanser utan är något som lärarna sköter själva, på egen tid. Den bild som framträder av 
samarbetet bygger alltså på personliga kontakter och samtal om undervisning och elever sker ofta 
i informella sammanhang såsom i korridoren och personalrummet.  Inte en enda lärare har under 
intervjuerna kritiserat eller ifrågasatt varken rektor eller modersmålslärare.  Lärarna verkar vilja 
försvara modersmålet, flerspråkighet och sin egen mångkulturella skola mot negativa diskurser i 
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samhället genom att gång på gång betona hur positiva de är, hur viktigt det är och hur bra det 
fungerar. Lärarnas strävan att motverka en negativ bild kan kopplas till hur området porträtteras i 
media; som en typisk förort med allt det negativa som den stereotypen kan innebära. 

När lärarna talar om modersmål träder det framförallt fram två områden där de menar att 
modersmålet har betydelse: språkinlärningen och identiteten. När dem relaterar modersmål till 
dessa två ömsesidigt olika aspekter konstruerar de modersmålet som både viktigt ur en 
lärosynpunkt men kopplar även flerspråkiga elevers modersmål till deras identitet. Denna 
identitet blir därmed sammankopplad till någonting som är annorlunda från normen, skiljt från 
den enspråkiga svenskspråkigheten. Utifrån tanken om att någon annan konstruerar en persons 
identitet följer detta den mer traditionella idén om identitet som en effekt av homogena 
kulturella, språkliga och etniska gemenskaper (Haglund, 2004, s. 361). Genom att koppla de 
flerspråkiga elevernas modersmål till deras identitet får de även mer identitet än en- och 
svenskspråkiga elever och får representera en homogen bild av en så kallad utländsk identitet 
(György-Ullholm 2010, s. 31). Att det är just dessa två områden som lärarna poängterar angående 
modersmålets betydelse är inte speciellt uppseendeväckande då dessa två argument återfinns såväl 
i Invandrarutredningen från 1977 som i nuvarande läro- och kursplan (Hyltenstam & Tuomela, 
1996, s. 48; Lgr11, s. 87).  

Flerspråkighet 

Vid en av intervjuerna beskriver Eva hur svårt det kan vara att gå in och skriva föräldrar på näsan 
gällande betydelsen av modersmålet, även om hon själv vet utifrån forskning att det är 
betydelsefullt. Samtliga lärare nämner dock att dem tar upp och peppar elevernas modersmål i 
den ordinarie undervisningen. Fler lärare säger sig lyfta olika språk när de arbetar i helklass. Några 
sätt som används för att uppmuntra och stärka elevernas modersmål är att lära sig säga hej på 
olika språk, sjunga sånger på olika språk, be eleverna säga på sitt modersmål när de inte kan på 
svenska, läsa sagor för förskolebarn på modersmål och så vidare. Ett par lärare, och framförallt 
Eva, tog upp vikten av att veta var eleverna kommer ifrån, att uttala deras namn rätt och lära sig 
namnen på elevernas föräldrar för att visa respekt för elevernas ursprung.  

Olikheter togs av flera lärare upp som någonting värdefullt och flera lärare betonar att dem 
genom diskussioner i helklass arbetar aktivt med att eleverna ska tycka att olikheter är normalt 
och positivt. Ingrid säger att man blir ställd inför fler frågeställningar, fler olikheter om man har 
flerspråkiga elever i sin klass och att hon tycker att det är bra: 

Vi pratar om att alla är olika, vad tråkigt det vore om alla vore lika – om alla gillar blått och alla 
gillar fiskpinnar till exempel, skulle det vara kul att äta fiskpinnar varje dag? 

 
Även Linda tog upp olikheter som någonting positivt:  

Man ställs ju inför många fler frågeställningar om att respektera varandra och att ja, just att 
uppskatta olikheter, vi diskuterar ju jättemycket, jag älskar ju sådant, och det är ju jätte, det ser jag 
ju bara som positivt egentligen, det är väldigt lite av negativt på grund av mångfalden, utan det 
positiva, vi kommer in väldigt ofta på det, att: jaha gör dem så? Vad spännande, varför då? Jaha, 
vad annorlunda!  

Generellt finns en viss begreppsförvirring när lärarna pratar om flerspråkiga elever, de 
benämns som elever med annat modersmål än svenska, elever med utländsk bakgrund eller 
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utländska elever. Vid vissa tillfällen används även begreppen språksvaga elever, flerspråkiga 
elever, elever som kommer från fattiga hemmiljöer, elever med koncentrationssvårigheter eller 
elever med särskilda behov för att inte peka ut flerspråkiga elever som en problemgrupp. När 
Maria får frågan om hon anpassat sin undervisning till flerspråkiga grupper är hon medveten om 
sin egen generalisering när hon uttrycker sig om gruppens behov:  

Ja det gör det ju, för man måste ju ha ett flerspråkigt, man måste ju ha en förståelse för att det 
sitter ju ganska många barn som inte har svenska som modersmål, skulle jag ha 21 barn som hade 
svenska som modersmål då skulle man ju inte, till exempel pratar vi om fjällen i NO som vi gjorde 
i höstas, hade jag haft en helt svenskspråkig klass hade man ju förmodligen inte tagit fram bilder på 
ett fjäll och förklarat vad ett fjäll är och den naturtypen på det sättet som vi är tvungen att göra, för 
dem här barnen har ju ja inte åkt på skidsemester, ja nu generaliserar jag, men dem har allra allra flesta 
har inte åkt på skidsemester och har inte åkt slalom, men dem allra flesta av dem andra barnen 
som har svenska som modersmål dem har ju varit i fjällen, så det är ju mycket hur kultur, så det är 
ju klart att vi hela tiden måste ha det tänket, vi jobbar ju väldigt mycket med att förklara ord och 
uttryck och jobba med verb och synonymer, och det tro jag att vi gör betydligt mer än vad man 
skulle göra om man hade en helt homogen grupp på det sättet att alla skulle ha svenska som 
modersmål. 

Även när Eva pratar om hur hon anpassar undervisningen till flerspråkiga elever uttrycker hon 
sig först om utländska elever som några som behöver se samhället för att strax därefter reflektera 
över att skillnaderna kanske snarare bottnar i socioekonomisk bakgrund. Först berättar hon om 
sin undervisning: 

Vi gör ganska mycket studiebesök […] och det kan ju ingå i att vi just då läser NO om vatten eller 
någonting sådär, men det har också att göra med barnen, många av dem här utländska barnen 
behöver också komma ut i samhället och se saker. 

Det tror jag nog, att det finns en mer medveten tanke nu än om jag skulle ha en helt svenskspråkig 
klass, men sen har det ju också att göra med socioekonomisk bakgrund och sådana saker, jag vet ju 
att många, här är det väldigt blandat, alltså det är en grupp med högutbildade föräldrar, dem åker 
till fjällen, dem åker till Mallorca dem är och skogsvandrar, sen finns det barn som sitter hemma 
väldigt mycket vid datorn och dem får ju då, dem kanske inte pratar så mycket om skolan utan det 
blir ju en envägskommunikation med datorn, sitter såhär kanske i tre-fyra timmar, och jag tror nog 
mera kanske att jag tittar på elevgruppen och anpassar. 

Språk som soc ia l  handl ing 

Även när lärarna pratar om sina elevgrupper är det intressant att undersöka hur dem konstruerar 
en bild av dessa genom språket. Att se språket som social handling innebär tanken om att världen 
konstrueras och rekonstrueras genom språket (Burr, 2003, s. 8). Med detta sagt menas samtidigt 
att det är den som har talutrymmet som har makten att definiera sig själv och andra (ibid., s. 54-
55). Att ha talutrymme är att ha tolkningsföreträde och utrymme att agera genom språket, att 
antingen befästa eller omforma kategoriseringar eller så kallade sanningar och det medför därmed 
att ha makt (ibid., s. 56).  

När lärarna pratar om olikheter tas dem flerspråkiga eleverna och eleverna med utländsk 
bakgrund upp som en representation av just olikhet. De flerspråkiga eleverna, eller som flera 
lärare säger - eleverna med utländsk bakgrund, blev en del av skolans arbete för att alla ska 
respekteras och för att skapa ett klimat där olikheter är bra. I och med detta får dessa elever 
symbolisera olikheten och någonting exotiskt och det blir en motsägelse mot tanken av att alla är 
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lika. Utifrån de tolkningsrepertoarer som Granstedt fick fram i sina samtal med lärare om deras 
elever kan man här relatera till kategorierna eleven som del av skolans mångkulturella projekt, eleven som 
”den andra” och eleven som gör som barn gör mest (2006, s. 257). Samtidigt som lärarna pratar om alla 
elever som lika exotiseras de flerspråkiga eleverna utifrån att annan språkbakgrund tycks likställas 
med annan kultur. Mångkultur får här, såsom i många andra sammanhang, stå för annorlunda 
utländska kulturer och flerspråkighet blandas ibland ihop med klass, kultur och etnicitet. Den 
begreppsförvirring som fanns angående eleverna visar på en språklig osäkerhet, på att det är svårt 
för lärarna att välja uttryckssätt och benämna elever och det tyder också på en svårighet i att 
avgränsa dessa elever som en homogen grupp. Att det råder en otydlighet i vilka begrep som ska 
användas kan tolkas som att det råder en medvetenhet om problematiken med att vara den som 
kategoriserar och definierar och detta skulle kunna tyda på lärarnas vakenhet inför deras eget 
tolkningsföreträde. Ambivalensen i uttryckssätten explicerar också den ovan nämnda motsägelsen 
när två diskurser möter varandra: flerspråkiga elever som lika alla andra och flerspråkiga elever 
annorlunda från enspråkiga elever.  

Undervisning 

Maria tar även upp elevernas egen begreppsförståelse, hon säger att de inte kategoriserar sig själva 
som svenskar och det är något som gör henne lite upprörd och fundersam, för hon tycker ju att 
de är svenskar: 

Det vi undrar ibland är det här att dem inte identifierar sig att vara svenska, det kan jag bli lite 
fascinerade över, för mig är dem ju svenska, dem bor ju i Sverige och dem är liksom uppvuxna här 
[…]. Jag uppfattar att ganska många av dem identifierar sig med sin kultur, nej jag är arab säger 
dem, är du inte svensk? Man kan vara svensk och arab, liksom, men att dem är väldigt stolta över 
sin, jag tänker i USA är det ju lite mer sådär, latinamerikan eller ja att dem kombinerar ju där, i 
Sverige, ja man ska vara antingen eller i Sverige, och det där tycker jag är lite intressant, hur dem 
identifierar sig, för vi säger ju att alla är svenska, dem bor i Sverige och är uppvuxna, ni är ju 
svenska, och arabiska också, men att dem identifierar sig väldigt starkt med sitt språk och sin 
kultur, hemifrån. 

Samtidigt som olikheter och flerspråkighet uppmuntras finns det en tydlig strävan efter att 
normalisera flerspråkighet hos samtliga lärare i studien vilket även tagits upp angående hur de 
pratar om flerspråkiga elever. Lärarna pratar på samma sätt om sin undervisning och betonar 
likheten mellan alla elever i deras lärande och utveckling och menar att elevernas olika 
förutsättningar är individuella snarare än beroende på språkbakgrund. På frågan om lärarna tycker 
att de har anpassat sitt arbetssätt till flerspråkiga elever är svaren varierande. Maria säger att hon 
tycker att det påverkar hennes undervisning och att man måste ha förståelse för elever som inte 
har svenska som modersmål. Hon menar också att hon jobbar mer med språk och i flera ämnen 
på grund av elevernas flerspråkighet. Louise som arbetar i FBK menar att hon arbetar 
språkutvecklande i alla ämnen med praktiska och konkreta övningar. Hon tycker att det är viktigt 
att ge eleverna modeller för hur man ska göra saker, och menar att det är generellt, något som 
skulle gynna alla elever i ordinarie klasser också:  

Jag tror att man måste ha förebilder och visa såhär, att man är väldigt tydlig och då menar jag även 
alla, även om man har svenska som modersmål, såhär kan man göra och det är inte okej att bara 
kopiera rakt upp och ner, och såhär att man liksom pratar och visar olika modeller. 



 30 

Jag tror att det skulle vara jättebra [att använda samma arbetssätt i ordinarie (inte FBK) klasser] jag 
tror att man skulle få med sig fler, framförallt dem här som har svårt för sig, dem skulle man också 
få med, om man är, för nu är man ju väldigt medveten om att dem här inte förstår språket, men 
det finns ju faktiskt svensktalande barn som har svårt ändå, och kanske är lite sen och inte har alla 
ord och sådär, så att jag tror att det skulle vara, som sagt var, gagna fler. 

Barbro svarade först nekande på frågan om hon anpassat sin undervisning till flerspråkiga 
elever men börjar därefter beskriva att hon talar på ett speciellt sätt med elever med ett svagt 
svenskt språk. Hon säger att hon är mer noggrann med att säga alla ord i meningar, att använda 
prepositioner och så vidare, men att hon också visar och pekar mer. Hon fortsätter med att säga 
att det är saker hon nog borde göra jämt men som blir tydliga just med dessa elever och att det är 
någonting som gynnar alla eftersom alla barn har olika sätt att ta in kunskap på. Barbro säger att 
eleverna som är nyanlända eller som har en svag svenska behöver känna att dem måste prata, 
dem behöver lockas att prata genom att till exempel behöva be om saker och hon säger att hon 
använder liknande sätt med barn med särskilda behov som inte gärna uttrycker sig muntligt. 
Ingrid säger först att hon tror att hon inte skulle arbetat annorlunda om hon haft en klass där alla 
haft svenska som modersmål. Hon säger sedan att hon kollar av de flerspråkiga eleverna mer för 
att ta reda på om de förstått, att hon individuellt visar mer bilder och illustrerar mera. Framförallt 
förklarar hon att hon har drillat sina elever i att våga fråga när de inte förstår. Hon betonar att 
hon arbetar olika beroende på elevgrupp, inte bara utifrån flerspråkighet utan utifrån andra 
faktorer så som till exempel koncentrationssvårigheter. Eva förklara hur hon och hennes kollega 
arbetar språkutvecklande i alla ämnen, någonting som de anser gynnar flerspråkiga elever: 

Vi jobbar mycket i helklass, och det har mycket med språket att göra, att vi vill jobba 
språkutvecklande i alla ämnen då, att ha ett förhållningssätt till språket som gör att, vi tycker att det 
befruktar, alltså dem barn som har ett annat hemspråk, dem får mer ut, det blir mer dynamiskt om 
man blandar svenska och utländska barn tycker jag, än om man bara tar ut dem och har SVA […]. 

Eva fortsätter dock med att säga att hon nog skulle arbeta mycket med språk oavsett 
elevgrupp, eftersom hon är intresserad av språk.  

Linda uttrycker osäkerhet gällande sin egen kompetens i arbetet med flerspråkiga elever och 
hon är en av de lärare som inte läst SVA. Hon skulle vilja att eleverna hade mer SVA-
undervisning. Hon säger sig inte veta vad som är svårt för dem men uttrycker samtidigt att hon 
hela tiden lär sig både av eleverna och av andra lärare. Ingrid som heller inte läst SVA säger även 
hon att hon lärt sig mycket av de andra lärarna. Ingrid berättar i intervjun om att hon ibland 
upptäcker luckor i språket av en slump:  

Jag upptäckte igår när jag höll på en helt annan sak, då höll de på med ja- och nej-svar, sådana här 
påstående: jamar hunden? Och sådana saker, att dem inte, att det var jättemånga som inte visste 
vad djurens barn hette, och det var, ja alla nästan, med svenska som andraspråk. 

Jag kan ju inte veta att dem inte vet vad ordet betyder, hela tiden, jag fick som jag sa en 
tankeställare här om dagen, då när dem sa: vad är föl? Vad är lamm? Och då tänker man såhär: 
men då har dem kanske suttit och sjungit och sjungit Bä bä vita lamm sen dem var små, dem 
måste undra vad dem sjungit om?  

Att av misstag upptäcka luckor i språket var något som flera lärare tog upp och Barbro säger 
att hon blir blind för att flerspråkiga elever pratar bra men att hon i efterhand märker att dem inte 
förstår saker och ting: 
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Man blir ju lite blind att man tycker att dem pratar bra svenska men sen när vi ska diskutera så 
märker man ju att det fattas ord och att dem använder felaktiga ord. 

Samma sak tyckte Eva som sa att de flerspråkiga eleverna ibland pratar på för att manipulera 
bort det de inte kan, och tyckte att man kunde bli lurad i flera år av att deras muntliga svenska var 
så bra: 

Alltså sådana grejer, och det är rätt typiskt tycker jag för många av dem här utländska barnen, jag 
tänker att jag har rätt mycket erfarenhet så skulle jag våga påstå att många av dem pladdrar så in i 
attans, för då låter det som du har ett jättebra språk, du har rena mun-diarrén, du pratar och pratar, 
och pratar och pratar, och kan vara ganska trevlig, och det här kan du som pedagog luras, lura dig, 
du kan bli lurad i ett helt år innan du upptäcker att, det är mest yt-flyt, det är bara pladder, och det 
är inte så mycket där under egentligen, men det låter… 

Samband mel lan kunskap och soc ia l  handl ing  

Samband mellan kunskap och social handling syftar på hur de konstruktioner om verkligheten 
som vi tar för givna och upplever som sanningar formar vårt sätt att agera och vårt sätt att 
behandla andra människor (Burr, 2003, s. 5).  

På samma sätt som lärarna genom språket konstruerar bilden av att alla elever är lika, men 
ändå olika, diskuterar de sin undervisning på liknande sätt. Först och främst vill lärarna i studien 
inte särskilja flerspråkiga elever från enspråkiga gällande deras inlärning, deras problem eller deras 
framgångar. Detta tyder på att lärarna försöker förminska skillnader och istället har intentionen 
att behandla och prata om alla elever likadant. Elevernas prestationer i skolan sägs generellt ha 
med individuella faktorer att göra. Precis som i Runfors studie resulterar intentionen att behandla 
alla lika ibland i motsatsen (2007, s. 81).  

Några av lärarna börjar med att säga att det inte undervisar flerspråkiga elevgrupper 
annorlunda men i deras mer utvidgade svar kommer det ibland fram motsträviga åsikter. Att 
lärarna är tvetydiga i sina svar tyder på svårigheter att kombinera olika tolkningar eller olika 
representationer av dessa elever som lärarna har tillgång till. Med detta menas att det i de kulturer 
där lärarna vistas och i den specifika tid vi lever i finns olika diskurser eller tolkningsrepertoarer 
om flerspråkiga elever och att lärarna genom språket kan välja mellan eller använda sig av flera 
sådana samtidigt. Lärarna skiftar mellan diskurser som betonar olikheter som någonting bra och 
som menar att alla elever är lika oavsett språklig bakgrund.  

Att vara ”den andra”, den som definieras är inte lika jobbigt om man har sin egen tillhörighet, 
sin egen minoritet där man ingår i gruppen och inte är den andra, vilket kan vara anledningen till 
att eleverna som Maria talar om säger sig vara araber och inte svenskar (György-Ullholm, 2010, s. 
30). Om det är så att de känner att de blir definierade som ”de andra”, är det lättare att själv välja 
att definiera sig som en minoritet och därmed skapa ett innanförskap i utanförskapet (ibid., s 30).  

Det finns ett samband mellan att de lärare som läst mer SVA har lättare för att uttrycka att de 
anpassar sin undervisning till flerspråkiga elever och för att uttrycka att de tycker att flerspråkiga 
elever har specifika behov. Dessa lärare verkar snarare tycka att det är någonting positivt att de 
undervisar med flerspråkiga elever i åtanke och menar att detta arbetssätt gynnar både 
flerspråkiga eleverna såväl som enspråkiga. De lärare som läst SVA gav intryck av att på ett mer 
självsäkert sätt kunna utskilja flerspråkiga elevers behov och prata om dessa.  

När lärarna i studien beskriver hur de i sin undervisning gör för att uppmuntra sina elevers 
flerspråkighet är det tydligt att dem aktivt arbetar för att motverkar traditionell pedagogik med en 
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enspråkig svenskspråkig diskurs (Johansson, 2000, s. 126). Lärarna verkar medvetet arbeta för att 
eleverna inte ska känna att andra språk än svenska är sämre, för att motverka den hierarki som 
kan finnas mellan olika språk och de säger sig arbeta för att eleverna ska tycka att alla språk är 
bra, att språk i sig är värdefullt (Dysthe, 2003, s. 39; Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 39). I en 
analys av lärarnas utsagor om sin undervisning träder bilden fram av progressiv pedagogik, en 
pedagogik som är positivt inställd till modersmål, flerspråkighet och mångfald men som trots det 
tenderar att exotisera olikheter (Johansson, 2000, s. 126).  
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Diskussion 

I detta avsnitt behandlas studiens resultat först i relation till tidigare forskning. Därefter kommer 
kopplingar göras till de huvuddrag som togs upp i bakgrunden; modersmålsundervisning i den 
svenska skolan, modersmålets betydelse samt inställning och lärande.  

Studiens resultat stämmer överens med vad som tidigare kommit inom samma område. I de 
studier gjorda om lärares inställning till modersmål och modersmålsundervisning som togs upp i 
litteraturöversikten var majoriteten positivt inställda vilket stämmer med inställningen hos lärarna 
i studien (Lange & Hedlund, 1998, s. 39-40; Skolverket, 2002, s. 170). I Lange och Hedlunds 
studie var det framförallt elevernas identitet som lärarna ansåg att modersmålet hade positiv 
betydelse för, men också skolresultat och sociala relationer (1998, s. 39-40). Det positiva som 
kom upp i fokussamtalen med lärare, elever, föräldrar och rektorer i studien av Kairos Future var 
framförallt rörande kultur och identitet men även lärande. Utifrån denna studies begränsningar 
kan inga generella slutsatser dras men det är ändå tydligt att liknande områden kom upp från flera 
lärare. Det negativa som kom upp i studien har definitivt likheter med resultatet från Kairos 
Future och i bägge studier berör det negativa organisation, tider, lokaler, gruppnivå och lärare 
(Skolverket, 2002, s. 163). Flera lärare lyfte precis som i ovan nämnda studie även fram 
modersmålet som en förutsättning för all annan inlärning och kunskapsutveckling (ibid., s. 170).  

Angående hur lärarna uttrycker sig om flerspråkiga elever går paralleller att dra till Granstedts 
studie om hur lärare pratar om det hon kallar utländska elever (2006, s. 251). Precis som i hennes 
studie har lärarna i denna studie tolkningsföreträde framför eleverna (vilket studien i sig bidrar till 
då den använder sig av klasslärare som respondenter istället för modersmålslärare eller eleverna 
själva). Granstedt utgår från socialkonstruktionism och har i sin analys fått fram tolknings-
repertoarer, det vill säga sätt (eller diskurser) som lärarna pratar om sina elever på. Det är 
framförallt tre av dessa tolkningsrepertoarer som används av lärarna i studien när de pratar om 
flerspråkiga elever eller elever med utländsk bakgrund; eleverna som en del av skolans mångkulturella 
projekt, eleverna som gör som barn gör mest och eleverna som ”de andra” (ibid., s. 257). Det kan tyckas 
motsägelsefullt att eleverna kategoriseras både som elever som alla andra och som ”de andra” och 
det är i just den brytningspunkten som det tänkvärda finns. Samtidigt som lärarna vill normalisera 
flerspråkighet och utländsk bakgrund vill de också uppmuntra detsamma och visa att det är okej 
att alla är olika, att mångkulturalitet är något bra men det är i detta arbete som de flerspråkiga 
eleverna ibland exotiseras och får representera det andra. Det problematiska i detta är att lärarna 
är en del av majoritetskulturen, dem är själva enspråkiga med svensk bakgrund och denna 
kategorisering upplevs inte negativt för dem. Granstedt menar att det finns diskurser som 
majoritetskulturen själva tycker är oproblematiska men som i själva verket är diskriminerande och 
verkar exkluderande för den kultur eller de personer som definieras (2006, s. 268-269).   

Även Runfors fokuserar på hur skolan är en plats där lärare kategoriserar elever (2007, s. 77). 
Hon skriver i sin analys om hur elever med utländsk bakgrund delas upp och ordnas in utifrån sin 
bakgrund och sin kultur trots att lärarna strävar efter att behandla alla lika oavsett bakgrund. En 
liknande strävan träder fram hos de intervjuade lärarna på Björkhagenskolan. Lärarna är som 
Granstedt benämner det ”de goda” i och med att de är positivt inställda till modersmål och till 
modersmålsundervisning samt för att de anser att modersmålet har en positiv inverkan för 
flerspråkiga elever (2006, s. 253-254). Samtidigt använder de flerspråkiga elever och elever med 
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utländsk bakgrund i sitt arbete för mångkulturalitet och värdegrundsarbete, där dessa elever får 
stå för kulturen och vara de exotiska ”andra” (György-Ullholm, 2010, s. 30). Runfors skriver om 
kategoriseringarna invandrare och invandrarbarn, benämningar som lyser med sin frånvaro i 
empirin till denna studie vilket skulle kunna tänkas speglar det ställningstagande som myndigheter 
tagit angående användningen av ordet invandrarbakgrund (som ersatts med utländsk bakgrund) 
och den negativa klang som ordet fått (Beijer, 2008, s. 44-45 ). Tankeväckande är även den 
begreppsförvirring som fanns angående hur lärarna skulle benämna flerspråkiga elever. En 
tolkning av detta är att lärarna själva är medvetna om denna problematik och att de försöker att 
inte kategorisera men samtidigt behövs begrepp för att kunna prata om en viss elevgrupp. 
Runfors menar att man för att motverka diskriminerande samhällsstrukturer först och främst 
behöver identifiera dessa och lärarnas osäkerhet kan tolkas som ett steg i denna riktning (2007, s. 
81).  

Modersmålsundervisningen har haft en otydlig ställning i den svenska skolan vilket Lange och 
Hedlund tar upp som en tänkbar anledning till lärares osäkerhet angående modersmålets 
betydelse för flerspråkiga elever (1998, s. 39-40). Ämnet har låg status i skolan enligt Kairos 
Future och detsamma kan sägas av den bild som träder fram i studien (Skolverket, 2002, s. 171). 
Med låg status menas inte att lärarna själva anser detta utan de verkar snarare tycka att statusen 
för till exempel modersmålslärarna borde höjas. Att lärarna skulle vara osäkra angående 
modersmålets betydelse stämmer inte heller med denna studie. De flesta lärarna är säkra på sin 
sak, det vet att modersmålet har stor betydelse och argumenterar för detta både med forskning 
och genom att helt enkelt säga: det är viktigt! Modersmålets betydelse ges framförallt två 
grunddrag; dess betydelse för å ena sidan lärande och för anda sidan identiteten. Dessa två 
argument kan skönjas redan i Invandrarutredningen 1977 och står även med i inledningen till 
kursplanen för modersmål (Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 48; Lgr11, s. 87).  

Lärarna beskriver att de, genom att lyfta olika språk i sin undervisning, framhäver andra språk 
än svenska som värdefulla och tillgängliga i skolans miljö. Den hierarki som finns mellan olika 
språk blir på så sätt motsagd av lärarnas agerande. Detta tyder även på att det inom skolan finns 
en skolkultur där språk och flerspråkighet uppmärksammas och värderas upp (Dysthe, 2003, s. 
39; Sjögren, 1996, s. 32; Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 39).  

Som nämndes i analysen träder en bild av progressiv pedagogik fram vilket innebär en positiv 
inställning till modersmål, flerspråkighet och mångfald men med en tendens att exotisera och 
göra flerspråkiga och utländska elever till ”dem andra”. Vissa uttalanden och lärarnas motvilja att 
kategorisera flerspråkiga elever eller utländska elever som en homogen grupp tyder även på en 
möjlighet för det som kallas transformativ pedagogik.  Denna pedagogik innebär ett medvetet 
arbete för att synliggöra och ifrågasätta maktasymmetrier mellan olika grupper och hur dessa 
formas, upprätthålls och konstrueras (Johansson, 2000, s. 126).  Skolan och lärarna i studien 
skulle genom att anamma detta synsätt kunna komma ännu längre i sin strävan efter att vara en så 
kallad mångkulturell skola.  
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Konklusion 

Denna studie är liten och har låg generaliserbarhet men här dras ändå några slutsatser. Resultatet 
diskuteras i förhållande till frågeställningarna och några tankar lyfts inför framtida studier.  

Studiens syfte är att se hur lärare beskriver modersmål, modersmålsundervisning, flerspråkiga 
elevgrupper och undervisning av dessa. Den ena frågeställningen behandlar lärarnas syn på 
modersmål, modersmålsundervisning och dess betydelse för flerspråkiga elever. Samman-
fattningsvis är denna syn positiv och lärarna menar att modersmålet har betydelse både för 
flerspråkiga elevers lärande och identitet. Det mer negativa som kommer fram berör framförallt 
schemaläggning, planering och samarbete. Den andra frågeställningen bearbetar hur lärarna anser 
sig anpassa sin undervisning till flerspråkiga elevgrupper och där är svaren varierande. De lärare 
som läst SVA tenderar att beskriva sin undervisning mer anpassad till flerspråkiga elevgrupper 
medan de som inte läst SVA tenderar att vilja normalisera dessa elever och mena att det handlar 
om individuella svårigheter. Å ena sidan verkar lärarna i studien för en undervisning som 
motverkar hierarkier mellan olika grupper utifrån språk och etnicitet men å andra sidan får deras 
goda intentioner ibland motsatt effekt när de exotiserar och kategoriserar de flerspråkiga eleverna 
som ”de andra”.  

Det framgår av resultatet att utbildning i SVA påverkar lärare och ger dem trygghet att våga se 
och tillmötesgå de specifika behov som flerspråkiga elever har. Med utgångspunkt i Lgr11’s 
strävan efter en likvärdig utbildning som nämndes i inledningen där det beskrivs att elevers 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska tas hänsyn till i undervisningen, kan 
konstateras att fler lärare borde få utbildning i SVA. Då Sverige blir alltmer mångkulturellt och 
fler och fler elever är flerspråkiga bör förståelse och kunskap inom dessa områden vara en dela av 
alla lärares utbildning, inte bara dem som valt att undervisa i SVA och FBK eller de som har ett 
personligt intresse. Flera av lärarna i studien som inte hade denna utbildning hade dock lärt sig 
mycket av sina kollegor och en av dem med minst utbildning i SVA sa själv att hon kände sig 
kompetent inom området när hon pratade med lärare på andra skolor, där det inte finns så många 
flerspråkiga elever eller där inte så många lärare har den nämnda utbildningen. Utifrån detta och 
utifrån personliga erfarenheter av skolor med få flerspråkiga elever väcks en viss oro och några 
frågor som är intressanta för vidare forskning. Jag undrar till exempel vad inställningen till 
modersmål och modersmålsundervisning är hos lärare på skolor med få flerspråkiga elever. 
Utifrån egen erfarenhet har jag stött på åsikter om att modersmålsundervisningen är onödig och 
att eleverna istället borde satsa mer på svenska, vilket ligger väldigt långt bort från den inställning 
som kom fram i studien. I den pilotintervju som genomfördes med en lärare som arbetar på en 
skola med få flerspråkiga elever framträdde okunskap om ämnet som får mig att fundera över hur 
likvärdig utbildningen för en flerspråkig elev i hens klass är. I förhållande till elevernas rättigheter 
till likvärdig utbildning är dessa frågor relevanta och en jämförelse mellan lärare på skolor med 
olika elevsammansättning skulle därmed vara av intresse.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Bakgrund och nuvarande arbetssituation 

• Hur länge har du jobbat här? Varför? 

Var jobbade du innan?  

• Vad undervisar du i för klass? Hur är den?  

Arbetar du ensam med klassen eller finns det andra lärare/samarbeten? 

• Vad har du för utbildning? Vilka ämnen? Var och när?  

• Hur kom det sig att du blev lärare? Kommer du ihåg hur du tänkte? 

Vad anser du är lärarens främsta uppgift?  

Hur skulle du beskriva dig själv som lärare/din lärarroll? 

• Vilka faktorer ser du som gör att elever lyckas i skolan?  

Vad anser du är deras främsta svårigheter? 

2. Språkundervisning och inställning till språk 

• Vad är språk för dig?  

Vad har språk för betydelse för lärande? 

• Vad gör du i din språkundervisning? 

Hur gör du? I vilka ämnen? Med vilken metod? 

Vad vill du att eleverna ska lära sig? (varför) 

3. Flerspråkighet och svenska som andraspråk 

•  Om vi utgår ifrån språk, hur ser elevsammansättning ut i din klass? 

• Skiljer sig ditt arbetssätt med flerspråkiga elever och elever med svenska som 

andraspråk?  

Tror du att det är någon skillnad i lärande? 

• Anser du att det finns några skillnader i vad flerspråkiga eleverna lyckas/misslyckas 

med i skolan jämfört med enspråkiga? 

4. Modersmålsundervisning och inställning till modersmål  

• Hur många elever har modersmålsundervisning?  

Vad tycker du om modersmålsundervisningen? 

Hur uppfattar du elevernas inställning till modersmålsundervisningen? 

• Hur är kontakten med modersmålslärarna? Finns det något samarbete? 
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• Vad tror du att modersmålet har för betydelse? 

5. Studiehandledning på modersmål 

• Har du några elever med studiehandledning på modersmål i din klass?  

• Hur tycker du att det fungerar? 

Hur uppfattar du elevernas inställning? 

• Hur ser samarbetet ut vid studiehandledning? 

 


