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Abstract 
The purpose of this study is to describe some students' experiences of first language education 
as a subject in compulsory education for pupils/children with intellectual disabilities. I have 
conducted a qualitative study in which data were collected through semi structured research 
interviews.  
The study is based on video recording and voice recorded interviews of four pupils. The 
analysis is done with a phenomenological approach to the analytic process. The interviews 
have been processed in five steps in order to establish the nature of the phenomena students' 
experience of first language education. 
The result shows that the students are satisfied with the first language education, as a subject, 
that they participate in. The result also indicates that the students´ use their abilities that they 
have acquired in mother tongue education mostly in their social context. That indicates that 
the curriculum's intentions are not implemented.  The curricula for the compulsory education, 
Lgr 11, states that having access to one’s native language also facilitates language 
development and learning in other areas (Skolverket, 2011b). I regard this non-use of first 
language education in the school context as a failure to utilize that resource. Therefore, in my 
opinion, a clearer and more present first language education in the school context can promote 
students´ abilities in other school subjects. 
Keywords 
First language education, special needs, special educational needs, Down syndrome, 
intellectual disabilities, special school, phenomenology, second language, learning disabilities, 



 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva hur fyra elever i grundsärskola med intellektuella 
funktionsnedsättningar och annat modersmål än svenska upplever sina erfarenheter av att 
delta i modersmålsundervisning. Studien är en kvalitativ studie i vilken data har samlats in 
genom semistrukturerad forskningsintervju. Materialet baseras på filmade och röstinspelade 
intervjuer av fyra elever i grundsärskolan.  Analysen är gjord med fenomenologi som grund 
och i analysprocessens fem steg har intervjuerna bearbetats med syfte att fenomenet elevernas 
erfarenhet av modersmålsundervisningen ska bli synlig.  
Resultatet visar att eleverna är nöjda med den modersmålsundervisning de deltar i. Elevernas 
erfarenhet är att de har störst användning av modesmålsundervisningen i det sociala 
umgänget. Resultaten visar alltså att elevernas erfarenhet är att de använder sina kunskaper 
och färdigheter från modersmålsundervisningen mest utanför klassrummet. Studien visar att 
läroplanens intention inte följs.  I Lgr 11 står att läsa: ”Att ha tillgång till sitt modersmål 
underlättar också språkutvecklingen och lärandet inom olika områden” (Skolverket, 2011b s. 
63). I studien framgår att detta icke-användande av modersmålsundervisningen i klassrummet 
faktiskt är en resurs som inte utnyttjas. Därför menar jag att med en tydligare och mer 
närvarande modersmålsundervisning i klassrummet kan elevens förmågor i skolans övriga 
ämnen ytterligare lyftas fram. 
Nyckelord 
Modersmålsundervisning, specialundervisning, särskilda behov, Down syndrom, 
fenomenologi, inlärningssvårigheter, andraspråk, 
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1 Inledning 
Mitt intresse grundar sig i möten med elever i grundskola och i grundsärskola som inte har 
svenska som modersmål. Jag har reflekterat omkring hur organisationen kring ämnet 
modersmål ser ut och fungerar, då särskilt i skolformen grundsärskola. Inledningsvis har jag 
funderat utifrån ett organisationsperspektiv men har blivit mer och mer nyfiken på hur 
eleverna själva upplever och uttrycker sig om att läsa ämnet modersmål.  
När lärare inom grundsärskolan träffas är det inte ovanligt att diskussionerna kommer att 
handla om modersmålsundervisningen. Det som kommer upp är dels organisatoriska 
svårigheter vilka handlar om att få in ämnet i grundschemat på ett bra sätt men även om 
möjligheter att skapa arenor så att samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare kan få 
större utrymme och därmed utvecklas. Mer framträdande är ändå diskussionen utifrån ett 
tydligare pedagogiskt perspektiv där det handlar om vad det kan innebära och hur det kan 
påverka kunskapsmässigt för elever med intellektuella funktionsnedsättningar att läsa flera 
språk.  
I samtalen med kollegor framkommer det en frustration som bottnar i svårigheten att språkligt 
uttrycka sig så att elever med annat modersmål än svenska faktiskt förstår innebörden i det 
som sägs. Det kan handla om att eleven inte förstår en instruktion eller innehållet i den för 
tillfället aktuella arbetasuppgiften.. Detta kan bottna i ett bristande svenskt ordförråd och att 
detta då behöver stärkas. Jag tror som Ladberg (2003)  när hon uttrycker att om modersmålet 
utvecklas så stödjer detta också undervisningsspråket. Ett utvecklat modersmål ger då eleven 
intellektuell möjlighet att ta till sig skrivet och talat skolstoff på undervisningsspråket 
En faktor att ta hänsyn till hos både modersmålslärare och klasslärare är att elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar behöver längre tid för att förstå och lära sig nya saker än 
andra, behovet av repetitioner för att kunskapen ska befästas är också större än hos andra. 
Något som Cederborg, Hellner Gumpert och Abbad (2009) och även Ladberg (2003) påtalat 
är att det är intellektuellt krävande och därmed också ansträngande att kommunicera på ett 
främmande språk. Den ansträngning som kommunikationen innebär kan få till följd att eleven 
blir extra trött vilket då är något som både modersmålslärare och klasslärare bör ta hänsyn till. 
Min erfarenhet av modersmålsundervisning är att eleven lämnar klassrummet 60 minuter i 
veckan tillsammans med modersmålsläraren. Själva omställningen som det innebär för 
eleven; bryta ett pågående moment, hämta material och förflytta sig till annan lokal samt 
omvänt vid återgången till klassrummet är även det något som kräver ansträngning i form av 
ställtid för eleven. 
Min erfarenhet är att jag som lärare tillsammans med eleven inte har möjlighet att följa upp 
modersmålsundervisningen på ett tillfredsställande sätt. Modersmålsläraren kommer i 
anslutning till lektionen och går sedan direkt vidare till andra elever, ofta på annan skola. Det 
saknas utrymme för gemensam planering och reflektion. Detta är något som också 
lärarkollegor, både klasslärare och modersmålslärare, uttrycker.  Ett alternativ är att maila de 
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för eleven aktuella lektionsplaneringarna med kommentarer. Detta ger dock ingen direkt 
reflektion kring själva lektionstillfället eller insikt i de mer informella samtalen som 
förekommer mellan elev och lärare. Även om detta är mer organisatoriska aspekter ligger 
ändå i sammanhanget min fundering omkring elevens erfarenheter av samarbetet mellan 
modersmålsundervisningen och ordinarie klassrumsundervisning. Det handlar också om att vi 
som lärare i olika ämnen får möjlighet till insikt och förståelse för elevernas individuella 
skillnader, och likheter, i språkkunskaper, kultur och kognitiv förmåga vilket Rodriguez 
(2009) med flera lyfter fram som viktigt. 
Jag är intresserad av att se om jag genom min studie kan belysa elevens upplevelse av 
modersmålsundervisningen. Jag vill även försöka belysa elevens åsikter om hur de tycker att 
klasslärare och modersmålslärare bör interagera för att kopplingen mellan 
modersmålsundervisningen och klassrumsundervisningen ska bli tydlig. Genom att lyssna till 
elevernas röster om modersmålsundervisning och ta deras perspektiv i beaktande tror jag att 
undervisningen kan stärkas i skolans alla ämnen. 
Tanken är också att erfarenheter från elevens eget perspektiv vid framtida forskning även kan 
bidra till att organisationen som helhet kring modersmålsundervisningen utvecklas. En annan 
tanke är möjligheten att elevens perspektiv med utgångspunkt i min studie i någon form kan 
vara användbar vid forskning rörande ensamkommande flyktingbarn och deras möte med 
svenska språket. 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån fyra elever med intellektuell funktionsnedsättning och annat 
modersmål än svenska, beskriva upplevda erfarenheter av att delta i modersmålsundervisning. 
1.2 Frågeställning 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställning valts: 
 Hur beskriver fyra elever i grundsärskola sina upplevda erfarenheter från sitt delta-

gande i modersmålsundervisning?  
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2 Bakgrund 
Jag beskriver i detta avsnitt hur det rådande samhällsklimatet påverkade synen och 
utvecklingen av det som vid efterkrigstiden benämndes hemspråk till det som idag benämns 
modersmålsundervisning. 
2.1 Framväxten av modersmålsundervisning i svensk skola 
Under efterkrigstiden i samband med att det svenska folkhemmet byggdes upp var en 
assimileringstanke gentemot minoriteter; samer, tornedalsfinnar och romer tydlig i svensk 
politik. I debatten blir assimileringstanken synlig i yttrandet av åsikter som att de som 
kommer utifrån och bosätter sig i Sverige har en skyldighet att så fort som möjligt bli svenska 
och anamma svenska värderingar. Misslyckade skolresultat hos elever med annan bakgrund 
än svensk förklarades utifrån deras ursprung och bakgrund och detta skulle åtgärdas genom 
mer undervisning i svenska (Kästen-Ebeling 2014). 
I början av 1960-talet syntes en förändrad attityd. Argumentationen som nu hördes var att den 
kulturella identiteten hos varje individ borde uppfattas om ett värde att värna om. (Kästen- 
Ebeling, 2014) Utifrån detta byggdes invandrarpolitiken på principerna om samverkan, 
valfrihet och jämlikhet och under 1970-talet blev politiken allt mer liberal. Den tidigare 
försvenskningspolitiken ersattes med en integrationspolitik vilken bland annat innebar att 
invandrare skulle ha rättighet att bibehålla sin kultur och sitt modersmål men även att det 
skulle finnas möjlighet att utveckla densamma. Detta fick också till följd att det i skolan 
öppnades för andra kulturer än den svenska vilket banade väg för hemspråksreformen som 
genomfördes 1977 (Tuomela, 2002). 
I hemspråksreformen fastslogs att samhället ska stödja en utveckling mot aktiv tvåspråkighet 
från förskola till gymnasieskola. På högskolenivå infördes även en hemspråkslärarutbildning 
vilket också stärkte förutsättningarna för elever från fler språkgrupper att läsa sitt hemspråk 
(Tuomela, 2002). 
Hanteringen av förhållanden i form av krånglig administration och undermåliga 
undervisningslokaler kring hemspråksundervisningen på skolorna gav ämnet negativ status. 
Denna hantering bidrog även till att hemspråksundervisningen fick låg status från elev- och 
föräldra-håll där den dessutom med ett tydligt vi och dom perspektiv ansågs vara särskiljande 
(Kästen-Ebeling, 2014). 
En stärkt och breddad ställning av hemspråksundervisningen är något som också framträder i 
skolans läroplan vilken anger att målet är; ”… att eleverna skall vilja, kunna och våga 
använda sitt hemspråk i olika situationer.” (Regeringen, 1980, s 58). 
Trots hemspråkslärarutbildningen var det brist på professionen vilket kom fram i en motion 
till utbildningsutskottet 1987/88 (Utbildningsutskottets betänkande 1987/88:6 om 
hemspråksundervisning, m.m.1987). I samma betänkande lyfts det dels att 
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hemspråksundervisningen bör effektiviseras men också att reglerna för densamma bör bli mer 
restriktiva (UbU, 1987/88:6). Detta resulterade bland annat i två nya villkor i regelverket för 
hemspråksundervisning. Från höstterminen 1987 krävdes det att minst en av elevens 
vårdnadshavare hade annat språk än svenska som sitt modersmål och att det språket användes 
som umgängesspråk med eleven. Det krävdes även att eleven hade etablerade kunskaper i 
hemspråket. Motionen gällande lärarbristen gick till vidare beredning (UbU, 1987/88:6). 
Från och med 1997 ändras terminologin från hemspråk till modersmål. Regeringen uttrycker 
att det med benämningen hemspråk har varit underförstått att språket bara talas i elevens hem 
och att språket bara kan användas i informella sammanhang (Utbildningsutskottets 
betänkande 1996/97:12 Hemspråk, 1997). Det ansågs att en ändring av benämningen till 
modersmål ligger linje med den förstärkta ställning som ämnet, modersmålsundervisning, fått 
i de nya läroplanerna men även att det kan öka ämnets betydelse för elever, föräldrar och 
skolans personal (UbU, 1996/97:12). 
Definitionen av termen modersmål blir: ”det första språket som barnet lär sig hemma och talar 
innan det kommer till skolan” (Kästen- Ebeling, 2014, s. 23). 
I läroplanen för grundsärskolan, Lgr 11, står det i inledningen av kursplanen för ämnet 
modersmål: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också 
språkutvecklingen och lärandet inom olika områden (Skolverket, 2011b, s. 63). 

Även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) 
finns samma inledningsavsnitt. 
Otterup (2014) pekar på att skälen till modesmålsundervisningen som ämne i skolan idag 
delvis uttrycks annorlunda än tidigare. När det i hemspråksreformen talades om att stärka 
elevernas utveckling av aktiv tvåspråkighet är det i stället begreppet flerspråkighet som lyfts 
fram i förgrunden i styrdokumenten.  Läroplan grundsärskolan, Lgr11, skriver att:  

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om kulturer och samhällen där 
modersmålet talas. Undervisningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
kulturella identitet och bli flerspråkiga (Skolverket, 2011b. s.63). 

En positiv utveckling hos elever förutsätter en trygg identitet skriver Otterup (2014) och han 
uttrycker att kunskapsutveckling är något som sker bäst på det språk som är elevens starkaste 
språk. Otterup (2014) påpekar också att språkkunskaper är något som, i dagens globaliserade 
och mångkulturella samhälle, lyfts fram som positivt 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 
Undervisning av elever som har annat modersmål än undervisningsspråket kan vara en 
utmaning för läraren. Om det finns en intellektuell funktonsnedsättning att ta hänsyn till kan 
utmaningen bli än större.  Forskningslitteratur som tas upp i min studie visar på några olika 
aspekter som framträder inom området. 
3.1 Att möta flera språk 
I sin bok tala många språk skriver Ladberg (2000) att människan tillägnar sig ett språk på 
olika sätt genom livet. Här menar hon att ett språk lärs in på olika sätt i olika åldrar och att det 
är olika lätt att ta till sig språkets olika sidor vid olika ålder. Hon lyfter att ett barn spontant 
med automatik och utan brytning kan lära sig att tala ett nytt språk i skolåldern. Ladberg 
(2000) skriver även att modersmålslärare lyft fram att ju bättre ett barn kan sitt modersmål 
desto lättare är det att undervisa om det nya språket och att förklara det som är svårt att förstå.  
Otterup (2005) har i en avhandling genomfört en studie som bland annat visar på olika 
förutsättningar för ungdomars flerspråkighet.  I avhandlingens intervjudel lyfter Otterup 
(2005)  fram informanternas syn på modersmålsundervisning. Otterup (2005) redovisar att 
svenskan tydligt är det starkare språket för informanterna men att de parallellt upprätthåller en 
hög grad av flerspråkighet. Anledningarna till detta är flera menar Otterup (2005) bland annat 
att modersmålet i stor utsträckning talas i hemmiljön.  Informanterna i studien har också i stor 
utsträckning valt att delta i den modersmålsundervisning som skolan anordnat vilket de 
värderar som en positiv erfarenhet.   Informanterna uttrycker att även då 
modersmålsundervisningen inte alltid upplevts som rolig har de genom att kunna fler språk 
ökat sina valmöjligheter inom skola och samhälle (Otterup, 2005). 
Edgin, Kumar, Spanò och Nadel (2011) har utfört en studie i syfte att belysa eventuell 
påverkan på kognitiva förmågor då personer med Down syndrom exponeras för fler språk. 
Det har varit allmän praxis menar Edgin m.fl. (2011) att elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar, inklusive Down syndrom begränsas från att läsa fler språk i skolan. 
Författarna hänvisar till tidigare forskning vilken dock inte har funnit några skillnader i 
språkförmåga mellan en- eller tvåspråkiga barn med Downs syndrom. Tidigare forskning 
indikerar skriver Edgins m.fl. (2011) att barn med åldersadekvat utveckling vilka exponerats 
för fler språk uppvisat vissa kognitiva fördelar, bland annat en ökad förmåga i användandet av 
arbetsminnet. I sin avhandling pekar även Otterup (2005) på ett flertal studier vilka lyfter ett 
positivt samband mellan exponering för flera språk och kognitiv utveckling. Att möta flera 
språk påverkar barnets mentala flexibilitet och begreppsbildningsförmåga vilket innebär en 
stärkt förmåga att tänka både flexibelt och abstrakt skriver Otterup (2005). 
Med sin studie vill Edgin m.fl. (2011) lyfta möjligheten att second language exposure (SLE) 
också kan vara fördelaktig för personer med Down syndrom och de menar att det är viktigt att 
utifrån målgruppen Down syndrom undersöka om en exponering av fler språk tränger ut 
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resurser som annars är tillgängliga för att utveckla färdigheter i den kognitiva profilen. Utifrån 
studiens resultat menar Edgin m.fl. (2011) att det inte går att påvisa några signifikanta 
skillnader i kognitiv förmåga mellan barn, med Down syndrom, vilka exponerats för fler 
språk och barn från enspråkig miljö. 
Olvera och Gomez-Cerillo (2011) presenterar en studie där elevers språkliga förmåga i de 
båda språken spanska och engelska utvärderas i specialundervisning. De menar att elever 
klassificeras med inlärningssvårigheter kopplat till kognitiva svårigheter när det istället 
handlar om problematik som kan härröras till att eleverna möter två språk. Här pekar 
Rodriguez (2009) på en avsaknad av kunskap hos pedagogerna men också på brister i 
information om verktyg för utvärdering som kan användas där eleverna har annat modersmål 
än undervisningsspråket. Detta föreligger en tendens att associera tvåspråkighet med 
funktionshinder och det är därför vanligt, skriver Rodriguez (2009), att tvåspråkighet jämställs 
med funktionhinder. Ett annat modersmål innebär inte per automatik ett funktionshinder och 
att elever med annat modersmål har andra behov än elever med ett samtidigt funktionshinder 
är något som både Rodriguez (2009) och Olvera m.fl. (2011) påtalar. 
I studien använder Olvera m.fl. (2011) modellen Cognitive Academic Language Proficiency 
(CALP) som är ett verktyg för bedömning av språkförmåga. Där en CALP-nivå på tre eller 
mindre indikerar att eleven är på väg att tillägna sig båda språken men det kan även vara en 
indikator på att en funktionsnedsättning kan föreligga. Olvera m.fl. (2011) visar att genom 
användande av olika bedömningsmodeller parallellt skapas bättre förutsättningar för att 
tydligare förstå en elevs språkliga styrkor och svagheter och utifrån detta kan sedan lämpliga 
åtgärder, kopplade till elevens olika språk, utformas 
3.2 Mångkulturella aspekter 
Liasidou har studerat inkluderande undervisning av flerspråkiga elever. Liasidou (2013) 
skriver i en artikel om English Language Learners (ELLs) med särskilda behov och, eller, en 
funktionsnedsättning. ELLs innebär att eleven kommer från icke engelsktalande hem med 
svårigheter att kommunicera flytande eller lära effektivt på engelska. Det Liasidou (2013) 
lyfter fram som viktigt är att när undervisning utformas och planeras måste hänsyn tas till att 
elever har annat modersmål än undervisningsspråket. Hon pekar på vikten av att även den 
kognitiva och emotionella förmågan beaktas. För att möta den kulturella och språkliga 
mångfalden bland elever med särskilda utbildningsbehov behövs en övergripande strategi 
menar Liasidou (2013). Hon menar att det i denna strategi ingår att skolan, med stöd hos 
politiker, bör sträva efter att utjämna orättvisor som grundar sig inte bara på 
funktionsnedsättning utan även på orättvisor kopplade till etnicitet och socioekonomiska 
faktorer. Liasidou (2013) menar också att det bör finnas strategier vilka underlättar 
möjligheterna för speciallärare med kunskap i fler språk att skapa nätverk för att utbyta 
erfarenheter. Även Olivier och Williams (2005) lyfter att det, för erfarenhetsutbyte och stöd, 
finns ett behov av nätverk. 
Vikten av att det mångkulturella får träda fram och synas är även något som Rodriguez (2009) 
lyfter fram. I en studie skriver hon om kapaciteten att lära hos elever med flera språk och en 
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samtidig funktionsnedsättning. Hon lyfter elevgruppens rätt till pedagogisk undervisning av 
hög kvalitet. I sin studie visar Rodriguez (2009) att elever som har behov av språkstöd, med 
annat modersmål än undervisningsspråket och en funktionsnedsättning, förbises i skolan.  
Där pedagoger möter elever med annat modersmål än undervisningsspråket måste de arbeta 
utifrån fler perspektiv skriver Rodriguez (2009). I detta ingår att ta hänsyn till de olika 
språkens samhällsstatus och dess sociokulturella kontext. Hon lägger stor vikt vid att lärare 
förstår elevernas individuella skillnader gällande språkkunskaper, kultur samt kognitiva 
förmåga. Det är också nödvändigt menar Rodriguez (2009) att pedagogerna i sin undervisning 
använder både undervisningsspråket och elevens modersmål, detta är särskilt viktigt när 
instruktioner ges.  För eleven kan detta innebära att de olika språken ges positiv 
uppmärksamhet likväl som status. 
För att säkerställa att även flerspråkiga elever med funktionsnedsättning får tillgång till 
undervisning där hänsyn tas till sociokulturell, kognitiv, akademisk och språklig bakgrund 
måste enligt Rodriguez (2009), undervisningen innehålla komponenterna modersmål, 
inlärning av ett andra språk (undervisningsspråk) och bedömning.  Något som både Rodriguez 
(2013) och Olvera m.fl. (2011) nämner om språkutveckling är svårigheten i att urskilja vad 
som är kopplat till problematik rörande elevens möten med fler språk och, eller, en 
funktionsnedsättning. För att kunna göra en utvärdering av vari en eventuell problematik 
grundas behövs bedömningsinstrument på både modersmål och undervisningsspråk. Men en 
förutsättning är även att den som utvärderar materialet också har kunskap om språkutveckling 
på de olika språken samt kunskap om funktionsnedsättning och hur det kan påverka 
språkutvecklingen menar Rodriguez (2013) och Olvera m.fl. (2011). 
I sin studie För jag är bäst på svenska skriver Ann-Carita Evaldsson (2000) om sociala och 
språkliga ordningar i en mångkulturell skola. I studien undersöker Evaldsson (2000) hur 
aktörerna i och genom interaktion i rutinaktiviteter skapar språkbruk, sociala relationer, 
identiteter, normer och värderingar. Hon menar att ett vanligt antagande är att språklig 
mångfald och skämtande ger upphov till bristande förståelse och missförstånd. Evaldssons 
(2000) studie visar fram hur lärare och elever i vardagliga aktiviteter både producerar och 
reproducerar olika former av språklig och social ordning. Den visar också att elever använder 
sina erfarenheter från flerspråkiga kamratgrupper, undervisningen i svenska som andraspråk 
och modersmålsundervisning som resurs. 
3.3 Att undervisa elever med intellektuella funktionsnedsättningar 
I en kvalitativ studie lyfter Olivier och Williams (2005) fram utmaningar som lärare kan möta 
vid undervisning av barn med intellektuella funktionsnedsättningar och de pekar på att dessa 
barn har särskilda undervisningsbehov. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att 
eleven behöver hjälp och stöd för att övervinna kontextuella, sociala och individuella 
svårigheter. Edgins m.fl. (2005) påtalar att personer med Down syndrom och personer med 
andra funktionsnedsättningar kan ha liknande kognitiva svårigheter.  
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Att det talade språket är ett viktigt element i kommunikationen mellan människor är något 
Olivier och Williams (2005) påtalar. I sydafrikansk skolkontext har de gjort en studie över 
utmaningar som lärare kan möta vid undervisning av elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar.  Deras studie visar att en av utmaningarna inbegriper mötet med flera 
språk och intellektuella funktionsnedsättningar. De menar att det är särskilt väsentligt att ett 
barn med intellektuella funktionsnedsättningar tränas i förmågan att uttrycka sig verbalt. I 
Sydafrika talas ett flertal språk och dialekter vilka lärarna möter i klassrummen. Olivier och 
Williams (2005) pekar på att det är vanligt att lärare och elev inte har samma modersmål. 
Detta gör det nödvändigt att kommunicera på ett tredje gemensamt språk vilket ytterligare 
komplicerar det för elever med en samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Deras studie 
visar dock att lärarna saknar kompetens att möta flera språk, de har inte heller tillräcklig 
tillgång till annan expertis som stöd i detta. Olivier och Williams skriver: ”These teachers try 
but are not able to comprehend and communicate in the learner’s mother tongue and therefore 
valuable teaching moments are lost” (Olivier & Williams 2005 s.24). 
Ladberg (2000) menar att människans begåvning har mindre betydelse för hennes 
språkinlärning. Vilket då kan indikera att i Olivier och Williams (2005) studie ligger 
problemen med fler språk i klassrummet mer hos lärarna än hos eleven. Ladberg (2000) 
menar att en mindre begåvad människa lär sig mindre av varje språk men inte färre språk. 
Hon menar att det har att göra med skillnaden mellan den språkliga basen och den språkliga 
uppbyggnaden. En låg begåvning är tillräckligt för att tillgodogöra sig basen i ett språk och 
behärskas en språklig bas föreligger inget hinder att behärska flera menar Ladberg (2000). 
Däremot, skriver hon, är själva utbyggnaden av språket; ordförråd, pragmatisk skicklighet, 
utvecklat skriftspråk beroende av begåvning.  Ladberg skriver: ”Nivån på språket eller 
språken är beroende av begåvning, antalet språk man kan lära sig är det inte” (Ladberg, 2000 
s 66). För att en ömsesidig kommunikation, som främjar inlärning och samspel med andra, 
ska skapas är det skriver Ahlberg (2009) centralt att det finns former att uttrycka sig på.  Här 
har Beck (2002) i en studie visat att tekniska hjälpmedel, av typen alternativ kommunikation, 
är användbara för att stärka inlärningen för barn med funktionsnedsättningar. 
I Edgins m.fl. (2011) studie jämfördes testresultat mellan Second Language Exposure-
gruppen (SLE-gruppen) och gruppen som bara exponerades för ett språk. I urvalsgruppen om 
41 personer exponerades 13 personer för spanska eller italienska i sin hemmiljö. Av dessa 13 
använde sex familjer övervägande engelska som konversationsspråk. De båda grupperna var 
likvärdiga gällande begåvningsnivå, ålder, kön och socioekonomisk status. Dock påpekar 
Edgins m.fl. (2011) att studien har begränsningar, bland annat saknas uppgifter om 
informanternas specifika verbala och språkliga förmåga inom varje språk. Det språkliga 
testmaterialet utgick från engelska och där ingick bland annat ordförståelse, ordkunskap och 
förmåga att förstå gåtor. Neuropsykologiska tester utformade för personer med Downs 
syndrom användes för att mäta adaptiva funktioner och vardagliga färdigheter. Resultatet 
Edgins m.fl. (2011) visar är att det inte finns någon skillnad mellan de båda gruppernas 
prestationer, det framkom inga mätbara effekter, relaterade till SLE, på kognitiva funktioner 
på barn med Down syndrom. Edgins m.fl. (2011) lyfter att det både ur samhälls- och ur 
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familjeperspektiv, ligger stora sociala fördelar i förmågan att kommunicera på fler språk. 
Utifrån detta menar Edgins m.fl. (2011) att det inte finns anledning att personer med Down 
syndrom inte ska exponeras för flera språk 
Ladberg (2000) påtalar även att människor tar in kunskap genom sin individuella 
inlärningsstil och att det är viktigt att det vid undervisning, särskilt då det handlar om nytt 
stoff, tas hänsyn till både behovet av inlärningsstil och inlärningsmiljö. 
3.4 Sammanfattning 
Tidigare studier om mötet mellan fler språk och intellektuella funktionsnedsättningar lyfter 
svårigheter som kan uppstå. Det framgår att det för barn med intellektuella 
funktionsnedsättningar är särskilt väsentlig att träna den verbala uttrycksförmågan.  För 
flerspråkiga barn med diagnoser och särskilda undervisningsbehov är det av extra stor vikt att 
ta hänsyn till både inlärningsstil och inlärningsmiljö. Det framgår att hos flerspråkiga elever 
med funktionsnedsättningar finns stor kapacitet att tillgodogöra sig kunskapsstoff vilket även 
inbegriper modersmålsundervisning. Forskningslitteraturen pekar också på behovet av 
verktyg och kunskap för att kunna urskilja vad som är inlärningssvårigheter kopplade till 
kognitiva svårigheter eller om det handlar om en flerspråksproblematik. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Då jag i min studie strävar efter att beskriva några elevers erfarenheter av fenomenet 
modersmålsundervisning, begränsad till upplevelsen som sådan, är det relevant att utgå från 
fenomenologi i mitt arbete.  I den fenomenologiska traditionen ligger fokus på den enskildes 
kroppsligt upplevda fenomen som det visar sig. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar 
det om att förstå och beskriva sociala fenomen utifrån aktörens eget perspektiv.  
4.1 Fenomenologi 
Edmund Husserl (1859-1938) införde vid sekelskiftet 1900 termen fenomenologi som namn 
på sin filosofiska ansats. För Husserl var inte fenomenologin en negativ motsvarighet till det 
absolut sanna, utan det handlade om att se på verkligheten utifrån dess egna villkor. Husserl 
ses som grundare av den moderna fenomenologin och han menade att dess uppgift var att gå 
tillbaka till sakerna själv (Bengtsson 1998). I definitionen av vad ett fenomen är ligger 
förutsättningen att det finns någon, ett subjekt, vilken uppfattar eller erfar fenomenet, annars 
skulle det inte vara ett fenomen. Det Husserl gjorde var att medvetet sätta parentes omkring 
frågan hur tingen såg ut i verkligheten och istället rikta fokus på människans konkreta 
erfarenhet av tingens framträdande (Justesen, Mik-Meyer 2011). I min studie är eleven det 
subjekt vars konkreta upplevelse av modersmålsundervisning är det fenomen jag strävar efter 
att beskriva.   
4.1.1 Livsvärld och erfarenhet  
Ett centralt begrepp och utgångspunkt inom fenomenologi enligt Husserl är 
livsvärldsperspektivet skriver Bengtsson (1998) och Olsson och Sörensen (2011). Inom 
samhällsvetenskaplig forskning är det fenomenologiska betraktelsesättet deskriptivt och det 
kännetecknas av en strävan efter att förstå människor och sociala grupper utifrån de miljöer 
och relationer där de lever och verkar (Bengtsson 1998). Fenomenologin fokuserar på den 
enskildes beskrivning av ett upplevt fenomen. Fenomenologin studerar subjektiva uttryck för 
en persons upplevelser och erfarenheter som kommunicerar det som skapar mening i hans 
eller hennes livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011). 
Genom det fenomenologiska perspektivet är min ambition att, utifrån elevens livsvärld och 
upplevelse av modersmålsundervisning, belysa det som framträder. Något som Justensen och 
Mik-Meyer (2011) lyfter är att livsvärlden är gemensam utifrån att vi, i olika utsträckning, 
delar en social, kulturell och historisk kontext.  
Eleverna och jag delar värld men elevernas upplevelser av världen och 
modersmålsundervisningen delges mig från deras eget perspektiv och i det fenomenologiska 
perspektivet är det den subjektiva upplevelsen i sig som ska belysas, inte om den är sann eller 
inte. Det handlar om, som Justensen och Mik-Meyer (2011) uttrycker, att forskaren utan 
förutfattade meningar försöker identifiera det väsentliga i en beskrivning.  



 
 

11 
 
 

Fenomenologins mål är enligt Husserl att åstadkomma kunskap om upplevd erfarenhet 
(Olsson & Sörensen, 2011).  Kroksmark (2007) skriver att det är individens erfarenheter som 
bildar basen för livsvärlden. Han uttrycker att det en människa direkt erfar har större 
meningsinnehåll än vad som visas i själva erfarandeögonblicket och han benämner detta med-
erfarenhet. Kroksmark (2007) definierar begreppet med-erfarenhet med: ”… att vi uppfattar 
och förstår världen på kvalitativt olika sätt och att skillnaden är ett resultat av att vi har olika 
erfarenheter av att vara, leva och verka i världen” (Kroksmark, 2007, s. 303). 
4.1.2 Mening och essens 
Ett begrepp som är nära knutet till livsvärld skriver Justesen och Mik-Meyer(2011) är mening. 
I studien kan begreppet ses i det att jag i analysen strävar efter att upptäcka och förstå 
meningen av fenomenet modersmålsundervisning. I min studie innebär sökandet efter mening 
att jag strävar efter att sätta parentes kring modersmålsundervisning som företeelse, vad det 
är, och fokuserar på att i elevernas olika beskrivningar lyfta de centrala teman som framträder. 
För analysen är även begreppet meningskoncentrering viktig. Innebörden av 
meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att intervjupersonens yttranden 
dras samman till kortare formuleringar.  
Det är i de centrala temana som ett fenomens essens står att finna. (Szklarski, 2011) För att 
belysa essensen i ett fenomen behöver forskaren lyfta fram det invariabla för de olika 
beskrivningarna skriver Szklarski (2011). Han definierar essens som: ”det oföränderliga i 
fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen” (Szklarski, 2011 s.107). I syfte att 
lyfta fram fenomenet modersmålsundervisning strävade jag efter att i elevernas beskrivningar 
söka efter den minsta gemensamma nämnaren. 



 
 

12 
 
 

5 Metodologisk ansats och val av metod 
Jag kommer i följande kapitel att beskriva val av metod i min studie. Jag kommer att redovisa 
urval, genomförande, databearbetning och analysmetod. Jag kommer även att redovisa de 
etiska överväganden som gjorts och avslutningsvis redovisa validitet och reliabilitet 
5.1 Val av metod 
Inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning som baserar sig på empiriska data är ett 
lämpligt val, enligt Szklarski (2011), fenomenologisk ansats vilken han beskriver som en 
strategi för kvalitativ forskning. 
Han menar att en fördel med fenomenologisk ansats är att den, ur det empiriska materialet, 
effektivt får fram de väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen, fenomenets essens. Justensen 
och Mik-Meyer (2011) uttrycker att i kvalitativa undersökningar används metoder, i vilka det 
lämpar sig att beskriva fenomen i deras kontext. Utifrån detta kan då en tolkning presenteras, 
vilken bidrar till ökad förståelse för fenomenet.  För att bedriva empirisk livsvärldsforskning 
skriver Bengtsson (1999) att två grundläggande villkor ska uppfyllas. Det ena är att 
livsvärlden kan göras till undersökningsobjekt samt att livsvärldsfenomenologin inte förblir 
filosofi. Bengtsson (1999) menar att vi dagligen i den konkreta verkligheten möter och 
förhåller oss till livsvärlden 
Min studie syftar till att fånga fyra elevers upplevda erfarenheter av fenomenet 
modersmålsundervisning och jag har valt fenomenologisk ansats med kvalitativ intervju som 
metod.  
5.2 Kvalitativ forskningsintervju 
Bengtsson (1999) skriver att intervjuer antagligen är den mest utbredda insamlingsmetoden i 
kvalitativ forskning och att en sådan ofta antas ge direkt tillgång till andra människors liv och 
världar. Ur ett livsvärldsperspektiv, skriver Bengtsson (1999), innebär pedagogisk forskning 
att de människor som studeras och forskarna är oskiljaktigt förbundna med sina livsvärldar. 
Det behövs dock till en brygga mellan livsvärlden hos den som deltar i undersökningen och 
livsvärlden hos den som forskar. 
Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker att det i en kvalitativ, semistrukturerad intervju 
handlar om att identifiera teman i informatörens livsvärld och att forskaren försöker förstå 
dessa utifrån informatörens egna perspektiv. Justensen och Mik-Meyer (2011) skriver att i det 
fenomenologiska perspektivet ska forskaren i sin roll som intervjuare inte bedöma om 
upplevelsen är sann eller inte. Min roll som intervjuare handlar om att finnas där som en hjälp 
så informanten får möjlighet att beskriva och uttrycka sina upplevelser utifrån sitt eget 
perspektiv, som uppfattas i den egna livsvärlden. 
Justensen och Mik-Meyer (2011) och Ahrne och Svensson (2011)  ser fördelar med den 
semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjun. Fördelarna ligger dels i möjligheterna till 



 
 

13 
 
 

anpassning av frågeställningar men också i att, utifrån situation, kunna anpassa ordningen på 
frågorna. 
Inför intervjuerna formulerade jag en intervjuguide (bilaga 3) där huvudfrågorna var 
definierade men som också gav utrymme att följa upp informantens tankegångar. Med den 
semistrukturerade intervjuformen var det möjligt att, med strävan att fånga olika aspekter av 
det som informanten uttryckte, ställa relevanta följdfrågor. Jag hade även möjlighet att i den 
avslutande sammanfattningen av intervjusituationerna ställa kontrollfrågor till informanterna.  
Flera författare, bland andra Ahrne och Svensson (2011) och Cederborg, Hellner Gumpert och 
Abbad (2009) påtalar att intervjuer med barn och ungdomar är ett speciellt område och de 
lyfter trygghetsaspekten som en parameter att ta hänsyn till. De menar att en bekant miljö kan 
underlätta för barnet att uttrycka sig. Cederborg m.fl.(2009) menar även att det finns en 
maktsituation att ta hänsyn till. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker att det i kvalitativa 
forskningsintervjuer finns en tydlig maktassymmetri mellan forskare och informatör samt att 
intervjuaren behöver reflektera över detta. I syfte att balansera detta strävade jag under 
intervjuera efter att undvika att förknippas med lärarrollen och att inta en icke auktoritär 
framtoning där det inte skulle framstå som att det fanns, eller att något skulle vara, rätt eller 
fel svar på frågorna. 
5.2.1 Att intervjua barn med intellektuella funktionsnedsättningar 
I perspektivet att de intervjuade är barn med intellektuella funktionsnedsättningar menar jag 
utifrån erfarenhet att trygghetsaspekten är extra viktig. Det kan handla om en bekant 
omgivning men också om skapandet av en relation som Ahrne och Svensson (2011) skriver. 
Cederborg m.fl. (2009) uttrycker att om en intervjuare har vissa baskunskaper gällande barns 
funktionsnedsättningar kan detta också bidra till att skapa en trygghetskänsla. Även om varje 
barn har sin unika personlighet anser jag att jag genom min mångåriga yrkeserfarenhet har 
god insikt i hur barn med intellektuella funktionsnedsättningar kan fungera i olika situationer. 
Detta bidrar till skapandet av en trygg situation vilken ger förutsättning för en öppen och god 
relation mellan informanten och mig som intervjuare. 
Cederborg m.fl.(2009) lyfter fram intervjutekniken som en viktig parameter vid intervjuer av 
barn med intellektuella funktionsnedsättningar. De menar att intervjun bör ta sin utgångspunkt 
i inviterande frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor. Exempel på detta är när jag i 
min studie ber informanten att berätta vad han arbetar med i modersmålsundervisningen. För 
att sedan specifikt fråga hur han arbetar med materialet han nämnt. 
Cederborg, Hellner Gumpert och Abbad (2009) skriver att barn med intellektuella 
funktionsnedsättningar kan ha svårt att tänka utifrån abstrakta begrepp. Detta är något jag 
utifrån erfarenhet känner igen och därför var det också en aspekt jag tog i beaktande vid 
utformandet av intervjuguiden. Jag kan även känna igen det som de skriver om att barn med 
intellektuella funktionsnedsättningar kan ha svårigheter med tidsuppfattningen vilket kan göra 
det svårt att beskriva något sammanhängande. Dock menar Cederborg m.fl.  (2009) att även 
en tidsmässigt osammanhängande beskrivning kan uttrycka en sanning av ett fenomen och de 
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menar att där intervjuaren kan anpassa sig och vara följsam ges barnet möjligheter att ge sin 
version eller uttrycka sig.  Jag menar därför att den kvalitativa semistrukturerade 
forskningsintervjun med öppna frågor är särskilt lämplig för min studie 
5.3 Urval 
Jag tog kontakt med enheter för modersmål och integration i en mellanstor svensk kommun. 
Syftet var att inhämta underlag över elever i grundsärskola vilka undervisas i ämnet 
modersmål. Det totala underlaget var 13 elever. I underlaget fanns elever vilka läser efter 
inriktning träningsskolan. Efter samråd med dessa elevers lärare som bedömde att det skulle 
vara svårigheter för eleverna att förstå och genomföra en intervju valde jag att de inte skulle 
ingå i studien. Jag valde även att inte låta elever som jag har eller har haft en närmare relation 
till ingå i studien. Efter detta urval var det sju elever kvar. 
Jag skickade mail till rektorerna på skolorna där eleverna undervisades (bilaga 1). Jag 
redogjorde i mailet för min studie och frågade om samtycke till att kontakta undervisande 
lärare i syfte att informera om min studie samt fråga om deras tillstånd att gå vidare och 
kontakta vårdnadshavare.  
Efter att ha fått godkännande från berörda rektorer att kontakta berörda lärare, rektorerna 
uttryckte alla att det var upp till var och en att bestämma om de ville gå vidare, kontaktade jag 
så undervisande lärare. Jag informerade om min studie och frågade om deras uppfattning 
utifrån berörd elevs möjlighet med hänsyn till språknivå samt övrig förmåga att delta i en 
intervju. Jag frågade även om lärarens uppfattning om vårdnadshavares möjlighet att 
språkmässigt förstå innehållet i ett tillståndsbrev. En lärare avrådde, utifrån elevens rådande 
situation, till deltagande. Övriga var positivt inställda till att medverka. Vi kom i vidare 
mailkontakt överens om att de själva skulle informera och fråga sina elever om de ville delta. 
En elev med vårdnadshavare presenterades för studien vid utvecklingssamtal där ett skriftligt 
godkännande (bilaga 2) till deltagande gjordes. Efter att övriga fem elever muntligt uttryckt 
att de ville bli intervjuade skickades ett tillståndsbrev till vårdnadshavare. I brevet framgick 
att intervjun skulle ske med stöd av ljudupptagning och filmkamera Två vårdnadshavare 
godkände inte deltagande och de eleverna utgick därför från urvalet. 
Detta gav en informantgrupp om fyra elever fördelat på tre skolor. En pojke och en flicka i 
årskurs 3, en flicka i årskurs 4 samt en pojke i årskurs 5. Alla elever läser efter 
grundsärskolans läroplan och en av eleverna läser integrerat i grundskoleklass.  
Efter att ha fått godkännande avtalade jag tid för intervjuer. En intervju fick bokas om då 
eleven var sjuk vid det först avtalade tillfället. 
5.4 Genomförande 
De fyra intervjuerna genomfördes på elevernas respektive skola, varav två på samma skola. 
Jag hade inte träffat någon av eleverna tidigare. Två av intervjuerna skedde i grupprum i 
direkt anslutning till elevernas klassrum.  Eleverna som gick på samma skola gick även i 
samma klass. Där intervjuade vi i ett samlingsrum beläget mellan två klassrum.  
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Genomgående vid intervjuerna använde jag mig av modersmålslärarnas förnamn. 
Tidpunkterna för intervjuerna var direkt vid skolstart på morgonen. Vid en skola var det två 
informanter från samma klass, där deltog den ena först i delar av sitt vanliga lektionspass för 
att sedan intervjuas. 
Intervjuerna följde samma mönster där vi hälsade på varandra och tillsammans gick till 
grupprummet. För att dokumentera intervjuerna använde jag mig av filmkamera samt 
röstinspelning via telefon. Eleverna fick titta på utrustningen innan vi satte oss vid ett bord. 
Innan kameran sattes på informerade jag eleverna om de forskningsetiska principerna och 
påpekade särskilt att de fick avbryta när som helst om de ville. Alla elever visade tydligt att de 
visste att det handlade om en intervju och uttryckte att det skulle bli spännande att vara med 
på film. För den ena situationen hade jag med mig ett papper med symbolbilder (bilaga 4) 
som kommunikationsstöd för eleven. Detta på klasslärarens inrådan då symbolerna var kända 
för eleven och att eleven var van vid denna form av stöd för att uttrycka sig. Intervjuerna 
varade mellan 16 och 23 minuter.  
Tre av eleverna var inledningsvis fåordiga men öppnade sig när jag uppmanade de att berätta 
om något de var intresserade av att göra på fritiden. Jag kunde i dessa samtalssekvenser börja 
föra in frågor kopplade till intervjuguiden. Den fjärde eleven var mycket verbal och ville prata 
om allt han var engagerad i, det var också den längsta intervjun.  
Av erfarenhet vet jag att uthålligheten hos elever med intellektuella funktionsnedsättningar 
kan variera stort vilket också stöds i det att Cederborg m.fl. (2009) påtalar att även en 
tidsmässigt kort intervju med målgruppen kan behöva en eller fler pauser. Jag noterade under 
intervjuerna att informanternas uthålliget avtog efter 7-8 minuter, de tappade fokus och 
gäspade. Ingen ville dock avbryta intervjun och efter någon minuts tystnad fortsatte vi och 
samtliga intervjuer kunde fullföljas.  En av eleverna verkade ha lite svårt att förstå en del av 
frågorna. Men när jag omformulerade kunde han svara klart. Övriga hade inga svårigheter att 
svara på mina frågor och kontrollfrågor, vid samtliga tillfällen gav de samma respons som 
tidigare 
5.5 Databearbetning och analys 
Jag har transkriberat intervjuerna och avidentifierat materialet. Det innebär att namn på 
personer och platser har kodats. Jag har strävat efter att transkribera materialet så ordagrant 
som möjligt. En av informanterna hade svårt att uttala vissa ord, dessa ord har jag i 
databearbetningen ändrat till förståeligt talspråk. Uttryck, ord, med emfas och pauser har jag 
på olika sätt markerat; fet stil, kursiv stil, olika färger, i transkriberingeringarna. Kvale och 
Brinkmann (2009) lyfter att det vid intervjuer med barn kan överbrygga vissa klyftor mellan 
barnet och intervjuaren om barnet samtidigt håller på med annat. Jag har därför också noterat 
respondenternas kroppspråk samt om de har haft någon aktivitet, exempelvis ritat, för sig 
under intervjun. Jag har under analysarbetet växlat mellan ljud- och filmupptagningarna. 
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Jag beskriver i följande avsnitt de teoretiska utgångspunkterna i Giorgis analysmetod. I 
resultatredovisningen (kap. 7) redogör jag mer specifikt för hur jag bearbetat materialet i 
analysprocessens olika steg.  
5.5.1 Giorgis analysmetod 
För analysen har jag inspirerats av Giorgis fenomenologiska anlysmetod (Aanstoos & Giorgi, 
1985).  Szklarski (2011) skriver att metoden är vanligt förekommande i fenomenlogiska 
studier och med fördel kan användas i studier med mindre omfattande datamängd. Metoden 
innebär att analysen delas upp i flera steg vilka sedan metodiskt bearbetas. I min studie har jag 
under analysprocessen arbetat utifrån de fem stegen;  
 Skapa helhetsintryck 
 Urskilja och avgränsa meningsbärande enheter  
 Identifiera och abstrahera uttryck i meningsbärande enheter 
 Identifiera centrala mönster i de meningsbärande enheterna  
 Identifiera centrala teman (Szklarski, 2011). 

I analysprocessens första steg läste jag igenom varje transkribering ett flertal gånger. Kvale 
och Brinkmann (2009) skriver att forskaren ska sträva efter att sätta den egna förkunskapen 
inom parentes. Vilket innebär att jag som forskare ska försöka att lägga min egen förförståelse 
åt sidan och försöka se så förutsättningslöst som möjligt på materialet. Malterud (1996) pekar 
på att forskaren i det här skedet inte ska läsa texten med syfte att systematisera, det handlar 
mer om att samla intryck. Efter att all text är genomläst ska forskaren reflektera över vilka 
teman som kan skönjas i materialet (Malterud, 1996). I det här steget görs även en bedömning 
huruvida texten är användbar i en fortsatt analys. Szklarski (2011) skriver att texter vilka 
bedöms som användbara måste uppfylla två kriterier. De måste dels vara begripliga för 
forskaren samt de måste ha fokus på den utforskade upplevelsen. 
Under processens andra steg detaljlästes texterna och varje text delades upp i mindre delar. 
Detta så att forskaren, skriver Szklarski (2011), kan sortera bort icke relevant material samt 
urskilja de meningsbärande enheterna. Malterud (1996) definierar meningsbärande enhet med 
text som innehåller information om ett eller flera teman som identifierades under steg ett i 
analysprocessen. Meningsbärande enheter som hör ihop kodas utifrån det tema det tillhör. För 
att kunna återkomma till materialet är det viktigt att man även sparar materialet oredigerat 
(Malterud, 1996). 
Det tredje steget innebär att de meningsbärande enheterna analyseras mer detaljerat. 
Detaljnivån ökas genom att temana från första steget i analysprocessen delas upp i 
underrubriker vilka mer i detalj beskriver deras innehåll (Malterud, 1996). Syftet med detta 
förfarande är, skriver Szklarski (2011), att upptäcka både de explicita, klart uttalade, och de 
implicita, underförstådda, uttrycken i uttalandena.  
Det fjärde steget av analysprocessen innebär att de meningsbärande enheterna för varje 
intervju åter sätts ihop till en sammanhängande text. Szklarski (2011) skriver att syftet med 
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detta är att beskrivningen ska spegla fenomenets situerade struktur, det vill säga att centrala 
mönster ska framträda.  I det här steget kan forskaren förtäta texten genom att foga samman 
enheter med näraliggande innehåll till en gemensam formulering (Szklarski, 2011). 
I det femte steget i analysprocessen sammanställs den text som förmedlar det materialet 
berättar om de olika temana. Den information som är hämtad från de meningsbärande 
enheterna sammanfattas och redovisas per tema och underrubrik. Redovisningen ska inte 
bestå av citat men uttryck kan hämtas från de meningsbärande enheterna (Malterud, 1996). 
Enligt Szklarski (2011) är syftet med steg fem att ur de identifierade temana skilja ut de teman 
som varierar och de som inte varierar. De teman som inte varierar är de som är centrala d.v.s. 
fenomenets essens vilka då speglar fenomenets generella struktur.  
5.6 Etiska överväganden 
I studien har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka utgår från 
fyra huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandeskravet. Kraven 
syftar till att vara normerande för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. 
Informationskravet innebär att deltagare informeras om studiens syfte och att deltagandet är 
frivilligt. De ska också informeras om att det är möjligt att avbryta sitt deltagande om och när 
de så önskar.  Rektorer på berörda skolor informerades via mail och studiens innehåll och 
syfte. Jag bad också i mailet om tillstånd att kontakta lärare i vilkas klasser det fanns 
potentiella deltagare. Efter att ha fått rektors godkännande kontaktade jag, via mail, berörda 
lärare. Personuppgiftslagen (PUL) § 9 punkterna c och d säger;  

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, d) 
personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna 
samlades in (Notisum, 2014). 

I enlighet med detta informerade jag om studiens syfte, innehåll och det planerade 
genomförandet. Jag inhämtade lärarnas åsikt gällande de potentiella deltagarnas förmåga att, 
utifrån intellektuell funktionsnedsättning samt språklig förmåga, förstå innehållet i 
informationsbrevet. Jag inhämtade även lärarnas åsikt om vårdnadhavares förmåga att 
språkligt tillgodogöra sig den skriftliga informationen angående studien. Jag bifogade 
informationsbrev och tillståndsblankett. Av informationsbrevet framgick studiens syfte samt 
kontaktuppgifter till mig. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att det när som 
helst var möjligt att, utan att det skulle ifrågasättas, avbryta deltagandet. De tillfrågade lärarna 
uttryckte att elever och vårdnadshavare hade förmåga att förstå informationen om de delgavs 
denna muntligt. I samband med överlämnande av informationsbrev och tillståndsblankett till 
elever och vårdnadshavare gav därför respektive lärare även muntlig information om 
innehållet i studien. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke till deltagande krävs för att studien ska få 
genomföras. Då alla respondenter i studien var under 15 år krävdes även vårdnadshavares 
tillstånd för elevens deltagande.  Respektive lärare överlämnade tillståndsblankett och 
informationsbrev till vårdnadshavare. 
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Enligt PUL § 10 måste den registrerade lämna samtycke till att personuppgifter får behandlas 
(Notisum, 2014). Både vårdnadshavare och elever gav skriftligt samtycke till deltagande samt 
till datainsamling i intervjuform där filmkamera och röstinspelning användes som verktyg. I 
syfte att påminna eleverna vad de samtyckt till och samtidigt försäkra mig om att de fortsatt 
samtyckte till att delta i studien inledde jag varje intervju med att vi tillsammans gick igenom 
innehållet i informationsblanketten. Detta var även ett tillfälle för mig som intervjuare att 
lyssna in elevens språk- och verbala förmåga. Det gav mig även en inblick i elevens förmåga 
att intellektuellt tillgodogöra sig mitt sätt att uttrycka mig. Jag påpekade särskilt att 
deltagandet var frivilligt och lyfte att det var möjligt att välja att inte delta om eleven hade 
ändrat sig. Jag påpekade även att det gick bra att avbryta intervjun när som helst. Vilket är 
enligt § 12 i PUL som anger; 

I de fall då behandling av personuppgifter bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt samtycke 
enligt 10, 15 eller 34 § har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke 
(Notisum, 2014). 

Innebörden av konfidentialitetskravet är att ingen utomstående ska kunna ta del av 
personuppgifter eller känslig information rörande deltagarna. Detta är gällande för all 
forskning. Utifrån det att min studie berör personer som är diagnostiserade med intellektuell 
funktionsnedsättning är det av extra stor vikt att deras personuppgifter eller annan känslig 
information inte kan härledas tillbaka till informanterna. Inledningen av PUL § 31 samt 
punkten d skriver;  

Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig 
med beaktande av… d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är (Notisum, 2014). 

I syfte att ingen av informanterna skulle kunna identifieras använde jag mig därför 
genomgående av fingerade namn på personer och platser i studien. 
Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart kommer att användas till forskningsändamål 
samt att ingen obehörig får tillgång till materialet. Detta samt att det insamlade materialet 
enbart kommer att användas i min studie framgår av informationsbrevet. Det material jag 
samlat in kommer bara att användas i min studie.  PUL anger även i § 9 punkten att; ”… 
personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen” (Notisum, 2014). 
Därför förvaras materialet så ingen utom jag själv kan ta del av detta och efter att studien är 
genomförd och examensarbetet är godkänt kommer jag att förstöra allt ljudinspelat-, 
transkriberat- och filmat material. 
5.7 Validitet 
Jag har gjort en kvalitativ studie och i en sådan handlar resultaten, enligt Olsson och Sörensen 
(2011) ofta om att något gestaltas så att nya innebörder uppstår samtidigt lyfter de att ett 
centralt kvalitetskriterium inom alla forskningstraditioner är att tolkningen är förankrad i 
empiriskt material. 



 
 

19 
 
 

Begreppet validitet refererar enligt Thornberg och Fejes (2011) till i vilken utsträckning den 
forskning som genomförs verkligen undersöker det som ska undersökas. Jag har i arbetet med 
min studie strävat efter att nå så hög validitet som möjligt. Intervjufrågor har formulerats 
utifrån frågeställning och syfte med studien. I analysprocessen har jag utgått från Giorgis 
analysmetod och i ett fenomenologiskt perspektiv strävat efter att redovisa infomanternas 
erfarenheter som de, utifrån sin livsvärld, upplever denna.  Det finns i en semistrukturerad 
intervju en risk att informationen som delges i stor utsträckning är irrelevant vilket kan ge 
studien en lägre validitet. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver att en hög validitet 
uppnås då studien mäter det den avser att mäta.  För att fokusera min studie på det den avsåg 
att mäta, fenomenet modersmålsundervisning, utarbetade jag en intervjuguide (bilaga 3).  Vid 
intervjuerna valde jag att använda mig av formuleringar som; skulle du vilja berätta för mig 
om, skulle du vilja beskriva för mig hur, upplever du att. 
Under intervjuerna har eleverna getts möjlighet att reflektera över samma frågor vilket 
(Justensen & Mik-Meyer 2011) lyfter fram som ett mål. En fördel med semistrukturerad 
intervjuform har varit möjligheten att anpassa och omformulera frågor utifrån deltagarens 
behov och förmågor. Genom intervjuformen ökade därför mina möjligheter att vara följsam 
gentemot informatörerna vilket bland annat framträder i det att jag kunde ställa relevanta 
följdfrågor som jag upplevde bidrog till ökad tydlighet i intervjuerna. Det har bidragit till att 
en, som Ahrne och Svensson (2011) beskriver, bred och nyanserad bild innehållande fler 
dimensioner av deltagarnas upplevda erfarenheter har lyfts fram.  
5.8 Reliabilitet 
I en traditionell tolkning handlar reliabilitet enligt Justensen och Mik-Meyer (2011) om att en 
studies metoder är så väldefinierade att om studien gjordes igen skulle samma resultat 
framkomma. Kritik mot reliabilitetskriteriet menar att forskaren i en kvalitativ studie ställs 
inför tillfälliga förhållanden, exempelvis störningar i intervjumiljön, som kan påverka utfallet. 
Kvale och Brinkmann (2009) argumenterar för att begrepp kan omformuleras så att de blir 
relevanta för intervjuforskning. Vid intervjuerna strävade jag efter att i en miljö som var 
bekant för informanterna skapa trygghetskänsla och relationer med desamma. Min strävan var 
att vara barnorienterad och fokuserade beteenden och reaktioner med utgångspunkten att, i ett 
fenomenologiskt perspektiv, informanten var experten på sina erfarenheter.  
Trygghetsaspekten är något som både Ahrne och Svensson (2011) samt Cederborg m.fl. 
(2009) lyfter fram som en viktig parameter då barn intervjuas. Deltagarna visar i den respons 
de ger att de var trygga med situationen och en del av detta kan härröras till min egen 
bakgrund och erfarenhet från målgruppen. Barn med intellektuella funktionsnedsättningar kan 
ha svårt att verbalisera sina erfarenheter och för en av informanterna var det särskilt positivt 
att använda sig av symboler att peka på som ett stöd. För att lyfta fram informanternas 
kroppsspråk och få därigenom få tillgång till deras mer subtila uttryck valde jag att 
dokumentera intervjuerna med filmkamera, jag använde även ljudupptagning via telefon som 
ett komplement.  
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För att göra mitt urval kontaktade jag den enhet i kommunen som administrerar 
modersmålsundervisningen. Jag fick då på ett smidigt sätt tillgång till listor från vilka jag 
kunde urskilja de elever i grundsärskola som var berättigade till modersmålsundervisning. 
Efter att rektorer på berörda skolor godkänt vidare kontakt med undervisande lärare 
kontaktade jag dessa. Att använda mig av mail som kontaktväg till rektorer och lärare var 
något som jag upplevde som positivt. Jag fick snabb respons och det var också smidigt att 
direkt återkoppla där det behövdes. 
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6 Resultat och analys 
I resultatkapitlet redovisar jag informanternas erfarenheter som de upplever den utifrån den 
egna livsvärlden. Jag har försökt att, som Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker sig, sätta 
mina egna förkunskaper inom parentes.  Med en öppenhet för informanternas erfarenheter har 
jag strävat efter att skilja ut essensen i informanternas beskrivningar. 
6.1 Studiens deltagare 
Information härrörande till respektive modersmål och antal år i modersmålsundervisning har 
jag inhämtat i samtal med respektive klasslärare. Jag fick av klassläraren även information om 
viken typ av symbolbilder som användes för den ena av informanterna. 
Den slutgiltiga informantgruppen bestod av fyra elever fördelat på tre skolor. En pojke (Lars) 
och en flicka (Lisa) i årskurs 3 på samma skola, en flicka (Vera) i årskurs 4 samt en pojke 
(Nils) i årskurs 5. Flickan i årskurs fyra var integrerad i en åldersadekvat grundskoleklass. 
Samtliga elever har haft modersmålsundervisning sedan årskurs 1. Två av informanterna har 
samma modersmål, sydkurdiska, och har också haft samma modersmålslärare genom åren. En 
av informanterna har kurdiska med dialekt baldini och en har norska som sina modersmål.  
Under intervjuerna har jag genomgående använt mig av förnamnet på modersmålslärarna. 
Under intervjun med Vera användes, för henne kända, symbolbilder som kommunikationsstöd 
(bilaga 4) att peka på. Jag som intervjuare använde mig även delvis av alternativ 
kommunikation i form av tecken som stöd under intervjun med henne. 
6.2 Helhetsintryck 
Efter transkribering av det inspelade intervjumaterialet, filmer och ljudupptagningar, läste jag 
igenom texterna översiktligt. Materialet omfattade totalt 38 sidor text. Transkriberingarna, 
förstärkta med hänvisningar till alternativ kommunikation och kroppspråk, var för mig 
tydliga. Vid genomläsningen av transkriberingarna framträdde fyra teman av utsagor. Dessa 
utsagor handlade om hur eleven studerade modersmålsundervisning, de handlade om 
arbetsmaterial, de berörde nyttan av modersmålsundervisning samt utsagor där känslor för 
modersmålsundervisningen uttrycktes. Dessa teman representerade ett första steg i att 
organisera materialet.  
Min bedömning utifrån de inledande genomläsningarna var att de fyra texterna i min studie 
uppfyllde kriterierna om att vara begripliga för forskaren samt att de fokuserade på den 
utforskade upplevelsen (Szklarski, 2011).   
6.3 Urskilja och avgränsa meningsbärande enheter 
Jag gav varje tema en färgkod och de respektive utsagorna färgkodades utifrån temat det 
tillhörde. I samband med detta sorterades uttalanden om födelsedagspresenter, semesterplaner 
och annat för studien ovidkommande bort genom att jag inte färgkodade dessa. Antalet 
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enheter som färgkodades var 215. Dessa fördelade sig på de olika temana enligt följande; 
organisation 61, läromedel och innehåll 65, elevens trivsel 56 och användning av förvärvade 
kunskaper och färdigheter 23. 
6.4 Identifiera och abstrahera uttryck i meningsbärande enheter 
I analysprocessens tredje steg satte jag underrubriker på de meningsbärande enheterna inom 
respektive tema.  
 Inom temat organisation identifierades utsagor rörande; frekvens, grupp, lektionstid 

och plats. 
 Inom temat läromedel och innehåll identifierades utsagor rörande; arbetsmaterial, ak-

tivitet, påverkan och samarbete.  
 Inom temat elevens trivsel identifierades utsagor rörande medverkan, modersmålsun-

dervisning, trivsel samt hjälpmedel. 
 Inom temat användning av förvärvade kunskaper och färdigheter identifierades utsa-

gor om hemmet, kamrater och ämne. 
6.5 Identifiera centrala teman 
I det fjärde steget av analysprocessen satte jag ihop de meningsbärande enheterna för varje 
intervju till en sammanhängande text. Jag redovisar här en sammanställning över det 
respektive informant har uttryckt angående sina erfarenheter av de olika temana. 
 
6.5.1 Nils 
Organisation 
Nils går till modersmålslärarens rum ett lektionspass två tillfällen per vecka. Ett lektionspass 
arbetar han med sydkurdiska och ett arbetspass med svenska språket. Nils arbetar ensam med 
modersmålsläraren. Nils tror det skulle vara bra att träffa modersmålsläraren oftare. Nils tror 
att det kanske är bra att ha samma lärare länge. 
Elevens trivsel  
Enligt Nils är skolan lite tråkig. Nils favoritämnen är no och idrott. 
Modersmålsundervisningen är sådär rolig. Nils modersmålslärare är snäll och det är ändå kul 
att jobba där. Nils beskriver: 

Susanne: Hur trivs du att jobba med Britt?  
Nils:  Inte så roligt. Grimaserar och ler sedan stort. 
Susanne: Är det inte roligt att jobba med sydkurdiska? 
Nils: Skakar på huvudet och gnider sig i ögonen. Tittar intensivt på mig. 
Nils: Men, det är ibland lite kul, det är… okej. 
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Läromedel och innehåll  
Nils läser, arbetar med alfabetet och räknar på modersmålsundervisningen. Han jobbar i 
böcker och tittar på film på laptop. Nils beskriver: 

Susanne: Finns det många olika filmer på sydkurdiska? 
Nils: Njaä 
Susanne: Är film på sydkurdiska bra… hjälper det dig att förstå saker? 
Nils: Lutar sig tillbaka. Klämmer sig om hakan. 
  Ja.. instruktioner.. Ja. Lutar sig framåt. Jag tror det… är bättre 

Modersmålsläraren bestämmer arbetsmaterial och arbetssätt. Nils vet inte om 
modersmålsläraren och klassläraren pratar med varandra. Nils saknar inte något och vill inte 
bestämma något på modersmålsundervisningen.  
Användning av förvärvade kunskaper och färdigheter  
Nils har inte någon användning av det han lär sig på modersmålsundervisningen i det 
ordinarie klassrummet. Nils pratar sydkurdiska hemma. 
6.5.2 Lisa 
Organisation 
Lisa går till modersmålsundervisning ett lektionspass, på tisdagar, en gång i veckan. 
Lektionen är inte i ordinarie klassrum och det är bara hon och modersmålsläraren. Lisa har 
träffat samma modersmålslärare sedan första klass. Lisa vill inte ha modersmålsundervisning 
mer än en gång i veckan. Det är inte viktigt för Lisa att det är samma modersmålslärare hela 
tiden. Lisa beskriver: 

Susanne: Du träffar Anna en gång i veckan. Skulle du vilja träffa henne oftare? 
Lisa: Nähä. 
Susanne: En gång, räcker det med kurdiska sedan? 
Lisa: Nickar flera gånger med eftertryck. – Nä en gång räcker 

Elevens trivsel  
Lisa trivs i skolan. Det är roligt att leka och att måla. Hon trivs med sin modersmålslärare, det 
är roligt att jobba med henne. Lisa beskriver: 

Lisa: Jag tycker det är roligt att jobba i kurdiska boken med Anna.  
Lisa lutar sig framåt… det är roligt att må… Här avbryter hon sig och pausar. Nej  kurdiska 
boken är roligast. 

Läromedel och innehåll  
Lisa arbetar med olika arbetsmaterial i modersmålsundervisningen och i klassrumsarbetet. 
Hon arbetar med en lärobok och bokstäver på modersmålet. Lisas modersmålslärare och 
klasslärare pratar med varandra om Lisas skolarbete. Det är modersmålsläraren som 
bestämmer hur de ska arbeta och med vad de ska arbeta. Lisa har inget förslag på annat 
arbetsmaterial än det hon får av modersmålsläraren. 
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Användning av förvärvade kunskaper och färdigheter  
Lisa använder bara svenska i klassrummet. Hon har inte någon användning av kurdiska i 
skolan. Hemma pratar Lisa kurdiska.  
6.5.3 Lars 
Organisation 
Lars träffar modersmålsläraren ett lektionspass en gång i veckan. De går iväg till ett annat 
rum. Ibland är det andra barn hos modersmålsläraren när han kommer men de går iväg så han 
blir ensam med läraren. Lars vill inte ha mer modersmålsundervisning. Lars vill att det ska 
vara samma lärare över tid i modersmålsundervisningen. 
Elevens trivsel  
Lars trivs sådär i skolan. Att vara på fritids är bra. Musik och idrott är Lars favoritämnen. 
Modersmålsundervisning är roligt, det är roligt att läsa ett annat språk.  
Läromedel och innehåll  
Lars arbetar med bokstäver, böcker och lösa arbetsblad på sydkurdiska. Lars spelar 
tärningsspel, det är kul. Det är modersmålsläraren som bestämmer arbetssätt och material. 
Han vill inte ha något annat att arbeta med. Lars vet inte om klassläraren och 
modersmålsläraren pratar med varandra.  
Användning av förvärvade kunskaper och färdigheter  
Lars läser på svenska och på sydkurdiska.  Lars använder sydkurdiska tillsammans med sina 
kamrater och hemma. Det han lär sig på modersmålsundervisningen, om tallinjen, använder 
han i klassrummet. Lars beskriver: 

Lars:  Det är… att prata sydkurdiska, med kompisar och så. Ibland i klassrummet. Mumlar och  
 tittar i taket. Britt kan förklara… om jag inte förstår. 

6.5.4 Vera 
Organisation 
Vera arbetar ensam tillsammans med sin modersmålslärare ett lektionspass i veckan. Ibland är 
modersmålsläraren med i klassrummet. Vera vet inte om klassläraren och modersmålsläraren 
pratar med varandra om hennes skolarbete.  
Elevens trivsel  
Skolan är kul och modersmålsundervisningen är särskilt kul. Att arbeta med norska språket är 
jättekul. Vera beskriver: 

Susanne: Träffar du Karin och pratar Norska? 
Vera:  Nickar. 
Susanne: Är det roligt? 
Vera: Norska… roligt, jättekul. 
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Läromedel och innehåll  
Vera arbetar med tärningsspel och tränar bokstäver, ibland läser de i en sagobok. Vera brukar 
ibland få bestämma vad de ska arbeta med. Vera beskriver: 
 

Susanne: Arbetar du och Karin med… bokstäver? Pekar på bokstavssymbolen. 
Vera: Tittar fokuserat på bokstäverna och ler. 
Susanne: Arbetar du och Karin med… siffror? Pekar på siffror. 
Vera: Stönar och pekar på symbolen för sur. 
Susanne: Hur var det med bokstäver? 
Vera: Högt rop. Ja! Norska bokstäver. 
Susanne: Arbetar du och Karin med bokstäver? 
Vera: Ja. Vera drar till sig ett papper och börjar skriva bokstäver. 

Användning av förvärvade kunskaper och färdigheter  
Det är bra med två språk. I klassrummet använder Vera inte det hon lär sig på 
modersmålsundervisningen. Vera pratar modersmålet med mamma. 
6.6 Identifiera centrala teman 
I analysprocessens sista steg satte jag så ihop det som var gemensamt för varje tema till en 
sammanhängande beskrivning. Det gemensamma som framträder utgör fenomenets generella 
struktur vilket speglar det som är gemensamt i elevernas erfarenheter av 
modersmålsundervisning. 
Organisation 
Det generella för temat organisation är att alla informanter har sin huvudsakliga 
modersmålsundervisning på annan plats än i klassrummet. Frekvensen av 
modersmålsundervisningen är ett lektionspass i veckan. En av informanterna arbetar även ett 
lektionspass med stöd av modersmålsläraren, utifrån skolans övriga ämnen, detta utanför 
ordinarie modersmålsundervisning.  
Läromedel och innehåll  
Det generella för temat läromedel och innehåll är att informanterna arbetar med bokstäver och 
har kontakt med böcker i någon form. Det är modersmålsläraren som i huvudsak bestämmer 
upplägget och materialet för lektionerna. 
Elevens trivsel  
Det generella för temat elevens trivsel är att ingen av informanterna är helt negativ till skolan. 
Alla hade något ämne som de framhöll. Alla var positivt inställda till 
modersmålsundervisning. 
Användning av förvärvade kunskaper och färdigheter  
Det generella som framträder i temat användning av förvärvade kunskaper och färdigheter är 
att informanterna använder modersmålet i hemmet.  Det föreligger ingen samsyn hos 
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informanterna när det gäller modersmålsundervisningens användbarhet gentemot övrig 
skolundervisning. 
6.7 Sammanfattning 
Utifrån den fenomenologiska traditionen, vilken fokuserar på den enskildes beskrivningar och 
upplevelser, har jag strävat efter att lyfta fram det som i elevens livsvärld är den upplevda 
erfarenheten av modersmålsundervisning.  
Utifrån elevernas erfarenhet beskriver de att de i varierande grad trivs i skolan vilket även 
gäller modersmålsundervisningen. En elev, Vera, uttrycker sin odelade trivsel både med 
skolan som helhet och med modersmålsundervisningen. Alla eleverna erfar att de är nöjda 
med organisationen kring modersmålsundervisningen. De är nöjda med antal arbetspass, 
platsen där undervisning sker samt gruppstorlek. 
Elevernas erfarenheter är att modersmålsläraren bestämmer vilket arbetsmaterial som ska 
användas och de uttryckte att det var bra. Lisa erfor att modersmålsläraren och klassläraren 
pratade med varandra om det arbetsmaterial som användes. Alla elever arbetade med 
bokstäver tillsammans med modersmålsläraren och en nämnde även att de räknar. En av 
eleverna, Nils, använde ibland laptop som verktyg i arbetet tillsammans med 
modersmålsläraren. 
Elevernas erfarenhet är att de har mest användning av modersmålsundervisningen vid 
kommunikation i hemmet. Två av eleverna upplevde att de använde sig av båda språken i 
umgänget med kompisar. En elev, Lisa, var tydlig med att hon inte hade någon användning av 
modersmålsundervisningen i klassrummet. Nils, tror att han skulle lära sig mer av sitt 
modersmål om han träffade läraren oftare.  
 
  



 
 

27 
 
 

7 Diskussion 
I följande kapitel för jag en diskussion om valet av metod och konsekvenser av dessa i 
relation till min studie. Detta följs av en diskussion utifrån de resultat som framkommit. 
Avslutningsvis lyfter jag tankar om möjlig vidare forskning inom ämnet 
modersmålsundervisning. 
7.1 Metoddiskussion 
I min studie har jag strävat efter att belysa erfarenheter som några elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar upplever och beskriver av sitt deltagande i modersmålsundervisning. 
Jag valde att använda mig av fenomenologisk ansats och kvalitativ forskningsintervju som 
metod.  
Ahrne och Svensson (2011) skriver att data i kvalitativa studier inte mäts utan att det räcker 
att konstatera att de finns där. Då jag inte har varit ute efter att kvantifiera data, vilket inte 
heller varit möjligt utifrån antalet informanter, utan att söka förståelse av ett fenomen 
upplever jag att metod och ansats stöds i som Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver;  

Kvalitativa undersökningar använder däremot metoder som lämpar sig till att beskriva fenomen, i 
deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad förståelse av 
fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 13). 

Att utforma frågor till intervjuguiden var mer komplicerat än jag först trodde. Loseke (2013) 
beskriver att forskaren bör förvänta sig att det tar tid och energi att utforma bra frågor. Jag 
insåg att det var lätt att, som Loseke (2013) också påpekar, frågorna utformas som 
påståenden.  Inledningsvis fanns observation som metod med i mina funderingar. Med 
observation kände jag dock att det utifrån fenomenologisk ansats hade varit svårt att lyfta 
fram informanternas upplevda erfarenheter och valde därför bort denna. Bengtsson (1999) 
beskriver observationsstudier som otillräckliga för studier av andras livsvärldar. Han menar 
att observationer kan fungera som utgångspunkter för att kunna träna in i en annans livsvärld 
fodras någon form av möte. Jag menar därför att användandet av intervjuer gav bättre 
möjlighet att nå resultat som svarade mot syfte och frågeställning. 
Att ha filmat material upplevde jag som mycket positivt när jag transkriberade intervjuerna. I 
transkriberingarna, som gjordes i direkt anslutning till intervjuerna, framträder kopplingarna 
mellan ord och kroppsspråk på ett tydligt sätt. I syfte att skapa trygghetskänsla och en 
förtroendefull stämning var informanterna närvarande när jag plockade fram utrustningen. De 
fick då möjlighet att titta på mig och lyssna in min röst utan att jag tittade direkt på dem. De 
fick pilla med kameran och sedan välja hur vi skulle placera oss i rummet. Vi provfilmade en 
kort sekvens och de fick se hur de själva tog sig ut i det filmade mediet. Denna procedur var 
mycket uppskattad och gav en positiv kontakt och därmed en bra ingång till själva intervjun.  
Jag upplevde att jag under analysprocessen hade stöd i att utgå från Giorgis analysmetod 
(Aanstoos & Giorgi, 1985).  I arbetet med att avgränsa och lyfta fram meningsbärande enheter 
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färgkodade jag informanternas svar. Detta underlättade också arbetet med att sortera bort 
irrelevanta utsagor, exempelvis utvikningar om fritidsaktiviteter. Jag ser utvikningarna som 
pausverksamhet för informanten och min uppfattning är att de var nödvändiga inslag i 
intervjun även då innehållet inte var relevant för studien. I det femte steget av analysprocessen 
kunde jag ur de centrala temana identifiera de invariabla temana vilka utgör fenomenets 
essens. Essensen är de gemensamma nämnarna i de situerade beskrivningarna som speglar 
fenomenets, elevernas erfarenheter av modersmålsundervisning, generella struktur. 
7.2 Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien var att beskriva hur fyra elever i grundsärskola med intellektuella 
funktionsnedsättningar och annat modersmål än svenska upplever sina erfarenheter av att 
delta i modersmålsundervisning. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv handlar det inte om 
att, som Bengtsson (1999) skriver gå tillbaka till saker i sig själva utan till saker för någon. 
Det vill säga inte till modersmålsundervisning som sak utan till det som är informantens 
upplevda erfarenhet, som den visar sig, av sitt deltagande i modersmålsundervisning.  
Forskningslitteratur påtalar att barn i skolåldern har lätt att ta till sig ett nytt språk och att ett 
väl utvecklat modersmål även underlättar för undervisningen i övriga ämnen (Ladberg, 2000). 
Något som forskningslitteraturen även lyfter, som särskilt väsentligt, är att elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar får träning i att uttrycka sig verbalt (Olivier & Williams, 
2005). Huruvida vi i skolan ger tillräckliga möjligheter för eleverna att via 
modersmålsundervisning utveckla sitt modersmål och därmed bättre tillgodogöra sig övrig 
undervisning är något som kan diskuteras. 
Att träna den verbala uttrycksförmågan är något som i stor utsträckning är närvarande i ett 
klassrum, i samspelet mellan fler individer. Utifrån det perspektivet menar jag att 
modersmålsundervisningen i större utsträckning bör finnas med i ordinarie klassrum. I studien 
är informanternas upplevda erfarenheter att det var bra att gå iväg till annat rum med 
modersmålsläraren samt att de var nöjda med omfattningen av modersmålsundervisningen. 
De erfor inte något behov av vare sig modersmålsundervisning i ordinarie klassrum eller 
utökad undervisningstid på modersmålet. Informanternas erfarenhet är tydlig men det som 
kan diskuteras i det sammanhanget är om de kan kommunicera ett behov då de inte har något 
att jämföra med. Det handlar där även om, som Rodriguez (2009) påtalar som viktigt, att ge 
både modersmålet och svenska språket positiv uppmärksamhet och status. 
Två av informanterna i studien ställde sig först tveksamma till huruvida de tyckte 
modersmålsundervisningen var kul. Längre fram i intervjuerna delgav båda ändå erfarenheten 
att det var kul. Var det så att de två som inledningsvis var tveksamma till om 
modersmålsundervisningen var kul senare gav ett annat svar utifrån att det trodde att det var 
ett förväntat svar? Det kanske var ett uttryck för lojalitet gentemot modersmålsläraren. 
Min erfarenhet som lärare är att det viktigt att ha tillgång till olika verktyg, exempelvis laptop, 
i syfte att stödja olika inlärningsstilar och elevernas individuella förutsättningar. Det är också, 
som Liasidou (2013) påpekar viktigt att läraren under utformandet av undervisningen tar 
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hänsyn till om eleven har annat modersmål än undervisningsspråket. Jag menar att det 
omvända också gäller, att modersmålsläraren vid planering av sin undervisning också bör ta 
undervisningsspråket i beaktande. För elever med intellektuella funktionsnedsättningar är det 
också av särskild vikt att hänsyn tas till kognitiv och emotionell förmåga hos eleven. En viktig 
aspekt att ta hänsyn till är som Cederborg m.fl. (2009) skriver att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar behöver längre tid än andra att lära sig nya saker, att förstå, och att 
uttrycka sina tankar och känslor. Min erfarenhet är att uthållighet och koncentration hos elever 
med intellektuella funktionsnedsättningar kan vara kort. Av den anledningen genomfördes 
intervjuerna direkt på morgonen när eleverna oftast är som mest alerta.  
Dock reflekterar jag ändå över om längden på intervjuerna i studien var tillräcklig så att 
informanterna, utifrån sin livsvärld, hade möjlighet att uttrycka sina upplevda erfarenheter av 
modersmålsundervisningen.  
I studien var informanternas upplevda erfarenhet att de var nöjda med det som 
modersmålsläraren presenterade. De upplevde inget behov av att förändringar i sitt deltagande 
i modersmålsundervisningen. Något som Cederborg m.fl. (2009) lyfter är att en person med 
intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter att se sammanhang och konsekvenser.  I 
det sammanhanget reflekterar jag över att möjligheterna för informanterna i studien inte hade 
förmågan att, intellektuell, föreställa sig hur en förändring skulle kunna te sig. Därför kunde 
de inte heller uttrycka en önskan om en sådan. 
Min erfarenhet som lärare är att det viktigt att ha tillgång till olika verktyg, exempelvis laptop, 
i syfte att stödja olika inlärningsstilar och elevernas individuella förutsättningar. Det är också, 
som Liasidou (2013) påpekar viktigt att läraren under utformandet av undervisningen tar 
hänsyn till om eleven har annat modersmål än undervisningsspråket. Jag menar att det 
omvända också gäller, att modersmålsläraren vid planering av sin undervisning också bör ta 
undervisningsspråket i beaktande. För elever med intellektuella funktionsnedsättningar är det 
också av särskild vikt att hänsyn tas till kognitiv och emotionell förmåga hos eleven.    
En av informanternas erfarenhet är att han i klassrumsundervisningen har användning av 
matematiken han lär sig under modersmålsundervisningen. Han kunde dock inte uttrycka på 
vilket sätt erfarenheten var användbar. Det matematiska formelspråket är universellt därför är 
min tolkning att det handlar om ett tydliggörande i form av förklaringar av matematiska 
strategier på modersmålet och inte själva räknandet.  
Det var en av informanterna som konkretiserade hur han kopplade ihop 
modersmålsundervisning och klassrumsarbete. Den upplevda erfarenheten var att 
modersmålsläraren kunde förklara om han inte förstod.  
Alla informanterna delger erfarenheten att de har användning av modersmålsundervisningen i 
det sociala umgänget, med kamrater och hemma. En informant delgav sin tydliga erfarenhet 
att arbetet tillsammans med modersmålsläraren var isolerat från skolarbetet i klassrummet. I 
min studie framgår att det är i den sociala kontexten som informanternas erfarenhet av 
modersmålsundervisningens betydelse framträder tydligast. Informanternas erfarenhet är att 
de i stor utsträckning använder sina erfarenheter av modersmålsundervisningen som 



 
 

30 
 
 

kommunikationsverktyg i miljöer utanför klassrummet.  Evaldsson (2000) lyfter fram att det 
är i vardagliga rutinaktiviteter som språkbruk, sociala relationer, normer, identiteter och 
värderingar skapas. Hon påvisar att elever för detta använder sina erfarenheter från 
modersmålsundervisning som resurs. 
Resultaten i studien ger att elevernas upplevda erfarenhet är att de använder sina kunskaper 
och färdigheter från modersmålsundervisningen mest utanför klassrummet. Jag menar att det 
indikerar att läroplanens intention inte följs.  I Lgr 11 läser jag:  
”Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutvecklingen och lärandet inom 
olika områden” (Skolverket, 2011b s 63).  
Jag ser detta icke-användande av modersmålsundervisningen i klassrummet som att det 
faktiskt finns en resurs som inte utnyttjas. Därför menar jag att med en tydligare och mer 
närvarande modersmålsundervisning i klassrummet kan elevens förmågor i skolans övriga 
ämnen ytterligare lyftas fram. Detta gäller för alla elever med fler språk men jag menar att det 
är än viktigare för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och flera språk. Närvaron 
modersmålsundervisning i klassrummet kan ha formen av studiehandelning, exempelvis 
tydliggöra klasslärarens uppgifter och/eller instruktioner på modersmålet. Jag tänker dock 
närmast på att som Ladberg (2003) skriver stärka den språkliga basen men också att för 
eleven medvetandegöra skillnader mellan modersmålet och undervisningsspråket  På samma 
sätt som Beck (2002) beskriver nyttan av alternativ kommunikation och hjälpmedel är 
modersmålsundervisning ytterligare ett sätt att förstärka dessa elevers kommunikativa 
förmågor. 
7.3 Förslag till vidare forskning 
Informanternas beskrivna erfarenheter från modersmålsundervisningens utformande, 
arbetssätt och det arbetsmaterial som används uttrycks i positiva ordalag.  Elevernas beskrivna 
erfarenheter i min studie ger en bild av att de är nöjda med den modersmålsundervisning de 
deltar i.  
Då min studie berört ett fåtal informanter inom grundsärskolan anser jag att det i jämförande 
syfte även vore angeläget att intervjua elever som deltar i modersmålsundervisning inom 
grundskolan samt också elever från högre årskurser. 
För att ge en bredare bild är även fördjupade studier av både  klass- och modersmålslärarers 
erfarenheter av intresse. Att utifrån Edgins m.fl. (2011) studier forska vidare inom området 
modersmålsundervisningens påverkan på personer med andra intellektuella 
funktionsnedsättningar än Down syndrom bedömer jag också som angeläget. 
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