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ABSTRAKT

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa modersmålets betydelse för individen, 
samt att se hur skolan arbetar med detta som ämne men också som inverkan till andra 
ämnen  ur  ett  interkulturellt  perspektiv.  Vi  har  i  studien  tagit  upp  historia  kring 
modersmålet  och  jämfört  med  hur  skolan  arbetat  och  arbetar  med  detta  idag. 
Litteraturstudien  visar  på  att  modersmålet  har  stor  betydelse  både  inom  det 
intellektuella planet och för individens tillhörighet i ett interkulturellt samhälle som 
Sverige  blivit  idag.  Vi  har  kommit  fram till  att  skolornas  värdegrund  vill  nå  en 
mångkulturell  skola,  men att  skolans  nya läroplan,  Lgr11 fortfarande visar på ett 
monokulturellt lärande till och med inom ämnet modersmål, där det genomlyser att 
undervisningen  ska  försvenska  invandrareleven.  För  vidare  forskning  vill  vi 
eftersöka studier kring den nya läroplanens mål och betygskriterier inom alla ämnen i 
den svenska skolan, då de flesta kriterier och kunskapsmål pekar på att eleven har ett 
korrekt svenskt språk. Om de nationella proven funnits på diverse modersmål, hade 
de nationella kunskapskraven för skolorna då visats vara högre än vad de är? Detta 
förslag anser vi vara viktig för fortsatt forskning. 
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1. INTRODUKTION

Lärarrollen  har  förändrats  mycket  genom  åren,  och  läraruppdraget  är  i  ständig 
förändring. Den svenska skolans läroplan för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011), 
beskriver att utbildningen ska förmedla respekt och kunskaper om de demokratiska 
värderingar som samhället har sin grund i. Som lärare måste man således inte bara 
vara ämneskunnig, utan även kunna förmedla sin kunskap på ett  pedagogiskt sätt 
utifrån  ett  demokratiskt  perspektiv.  Vidare  beskrivs  att  lärandet  ska  ge  eleven 
möjlighet  att  kommunicera  genom tal  och  skrift  för  att  utveckla  sin  förmåga att 
diskutera  och  förmedla  sin  kunskap.  Dessa  två  aspekter  är  viktiga  för  lärare  att 
bejaka för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att få en så bra skolgång som 
möjligt.

 
Vi  som  författare  har  under  vår  lärarutbildning  haft  VFU  (verksamhetsförlagd 
utbildning), där vi lagt märke till problematiken som uppstår när elever med utländsk 
bakgrund inte kunnat förmedla sin kunskap på grund av bristande språkkunskaper. 
För att beskriva ett tydligt exempel hände en gång att läraren inte förstod vad eleven 
menade,  vilket  ledde  till  att  eleven  blev  frustrerad  och  det  blev  en  ansträngd 
situation.   

Elmeroth (2008) beskriver att det behövs stöd inom modersmålsundervisningen för 
att  kunskapsutvecklingen  ska  fortskrida  och  att  det  främjar  den  kognitiva 
utvecklingen. Att både lära sig ett nytt språk och samtidigt lära sig inom andra ämnen 
på ett nytt språk blir svårt för eleven. För att återkoppla till  lärarens uppgift som 
beskrivs i Lgr11 (Skolverket, 2011), ska läraren således besitta kunskap om elevers 
olika  svårigheter  och  ha  metoder  för  att  främja  elevens  lärande  för  att  utveckla 
dennes förmåga att uttrycka sig. 

Denna  litteraturstudie  ämnar  att,  utifrån  tidigare  forskning,  undersöka  hur 
modersmålsundervisning  sett  ut  i  skolan  och  hur  den  ser  ut  idag.  I  dag  betonar 
Skolverket (2011) vikten av alla ämnen som är obligatoriska i skolan, men lägger 
inte så stor vikt vid hur inlärningen ska ske. I läroplanen verkar fokus ha flyttats från 
ett bevarande av kulturell tillhörighet till ett införlivande i svenskhet. Vi vill se hur 
tidigare  forskning  reflekterat  kring  detta,  och  hur  det  återspeglats  i  den  svenska 
skolan. I denna studie har vi med särskilt intresse läst de avsnitt i läroplanerna som 
behandlar  hur  modersmålsundervisning  för  elever  med  invandrarbakgrund  ska 
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bedrivas, vilka skyldigheter skolan har gentemot eleverna hur dessa kan tolkas ur ett 
interkulturellt perspektiv. 

Valet av ämne som ligger till grund för litteraturstudien vilar i ett väckt intresse från 
författarnas  VFU,  då  denna  problematik  är  aktuell  i  skolan  och  något  som inte 
diskuteras speciellt mycket och lärare inte tycks veta vad som gäller eller om det 
finns några riktlinjer. Ämnet bör således vara intressant både ur forskningsperspektiv 
men också utifrån det egna intresset då vi anser att detta är något som bör diskuteras 
bland lärare för att få fram ökad kunskap inom belyst problematik.

Syfte och frågeställning

Denna  litteraturstudie  syftar  till  att  se  vad  tidigare  forskning  visat  gällande  om 
modersmålsundervisning har betydelse för individen ur ett lärandeperspektiv, samt 
hur modersmålsundervisningen bedrivits  i  skolorna.  Vi vill  även undersöka vilket 
förhållningsätt  lärare  haft  till  modersmålsundervisning  och  vilka  förkunskaper  de 
haft kring detta kopplat till det interkulturella perspektivet. Utifrån litteraturstudiens 
syfte har vi formulerat tre centrala frågeställningar:  

Är modersmålsundervisning viktig ur individuellt lärandeperspektiv?

Hur  visar  sig  eventuell  diskriminering  baserad  på  elevers  bristande  språkliga 
kunskap?

Vad har lärare för förkunskaper om modersmålets betydelse och hur undervisningen 
ska bedrivas?

. 

1 BAKGRUND
Nedan diskuterar vi den litteratur vi studerat kopplat till skolornas ställningstaganden 
och det interkulturella perspektivet.  

Teoretiskt perspektiv

Stier  (2009)  förklarar  interkulturalitet  som ett  kulturellt  möte  där  två  eller  flera 
kulturer  möts,  och  erfarenheter  och  idéer  byts  mellan  de  olika  kulturerna.  Ordet 
interkulturell kan jämföras med ordet interagera, som betyder  samverkan, samspel 
eller ömsesidig påverkan. Interkulturalitet är således samverkan mellan olika kulturer 
där  ömsesidig  respekt  ska  eftersträvas  trots  kulturella  skillnader.  Som  Elmeroth 
(2008) belyser är dock begreppet kultur svårdefinierat, och kan beskrivas utifrån två 
olika aspekter. Den första aspekten syftar till litteratur, dans, konst och så vidare. Det 
som åsyftas i  denna aspekt är  kreationskultur,  det  vill  säga kultur  som ämnar ge 
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uttryck för känslor eller kreativitet. Den andra aspekten är enligt Elmeroth (2008) 
utifrån socialantropologiskt perspektiv, där de säregna mänskliga dragen betecknas 
som kulturella. 

Ljungberg  (2005)  menar  att  då  interkulturalism  betecknas  som  en   ism,  är 
interkulturalitet en ideologi. Ideologins ursprung härstammar från en Nordafrikansk 
integrationspolitisk ideologi, och interkulturalismen i dagens samhälle har utvecklats 
utifrån politiska värderingar och således bildat den interkulturalism som finns i vårt 
samhälle idag. 

Att  se  på mångfald  ur  ett  interkulturellt  perspektiv  inom skolan menar  Elmeroth 
(2008)  är  att  man  ska  erkänna  elevers  olika  erfarenheter,  och  utnyttja  de 
kunskapsresurser som eleverna har med sig från sina erfarenheter. Det interkulturella 
perspektivet syftar till att främja utveckling av dessa resurser och att man ska främja 
lärandet  av  kunskap  baserat  på  tidigare  erfarenheter,  snarare  än  att  försöka  få 
människor  med  annan  kulturell  bakgrund  att  formas  in  i  det  svenska 
förhållningssättet.  Elmeroth  (2008)  beskriver  att  myndigheten  för  skolutveckling 
uppmanar till  förändring i  undervisningen, där man istället  för att  sträva efter  att 
kompensera  elevers  bristande  kunskaper  i  den  svenska  kulturen  ska  man 
uppmärksamma deras särskilda förutsättningar.  Man ska således arbeta utifrån ett 
additivt förhållningssätt, och att istället för att särskilja de olika kunskapsresurserna 
som är baserat på kulturella skillnader ska man i skolan sträva efter att i det additiva 
förhållningssättet  komplettera  elevernas  erfarenheter  och  kunskap  från  tidigare 
erfarenheter med det svenska förhållningssättet. Man ska därför inte arbeta med att 
”försvenska” eleven, då kunskaper från kulturella och sociala perspektiv kommer att 
falla bort. 

Skolan i Sverige ska, enligt Lpo94 (Skolverket, 2000), att arbeta för ökad kulturell 
förståelse och samverkan mellan olika kulturer. Lärarna i  den svenska skolan ska 
verka för att eleverna utvecklar kontakter med kultur-, arbets- och föreningsliv, samt 
verksamheter  utanför  skolan  som  kan  berikas  i  likhet  med  en  lärande  miljö 
(Skolverket, 2006). 

Modersmål i skolan och i samhället

Nyttan  av  att  kunna  sitt  modersmål,  och  flerspråkighet  samt  undervisning  i 
modersmål är relativt nytt för den svenska skolan och samhället i stort. I och med att 
invandringen till  Sverige ökade för att  invandringens största orsaker gick från att 
vara  arbetsinvandring  till  invandring  från  krigs-  och  svältdrabbade  länder  ökade 
antalet  invandrande  personer  stort  (Elmeroth,  2008).  Svenska  skolan  hade  inga 
riktlinjer  gällande  modersmålsundervisning  eller  flerspråkighet  utan  det  som 
läroplanen nu förespråkar har fått utformas i ett relativt kort tidsaspekt. I följande 
kapitel kommer vi beskriva hur det interkulturella perspektivet utformats, och vad 
läroplanerna haft för riktlinjer gällande dessa. 

. 
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Språklig kunskap

Att kunna formulera sig på ett  språkligt  korrekt  sätt  gör att  man som person får 
lättare  att  utveckla  sina  idéer  för  andra  personer.  Problemlösning  och 
vidareförmedling av kunskap är även det epitet som förenklas av språkligt kunnande. 
Precis som Elmeroth (2008) beskriver, så är språklig kunskap således ekvivalent med 
makt. Detta axiom stämmer dock endast i samhället då den språkliga kunskapen är 
inom det nationella språket. Som Ladberg (2003) beskriver anses det i Sverige vara 
både positivt och negativt att  inneha lingvistiska kunskaper, beroende på språkets 
natur.  Både Elmeroth (2008) och Ladberg (2003) visar att  det inte finns negativa 
aspekter med att kunna flera språk, och att lärande i  så stor mån som möjligt  på 
modersmålet ska uppmuntras. I Sveriges skolor har däremot tankegångarna varit att 
invandrarelever  ska  lära  sig  svenska  så  bra  som  möjligt,  och 
modersmålsundervisningen har inte haft så stort fokus.

I  skolan  menar  Elmeroth  (2008)  att  man  ska  använda  sig  av  transformerande 
pedagogik, som betyder att eleverna ska stärkas till att delta aktivt i ett demokratiskt 
samhälle.  Detta  medför  att  elevernas  identitet  stärks  gentemot  såväl  lärare  som 
klasskamrater.  Det  viktiga är  att  man i  skolan  arbetar  aktivt  för  att  bekräfta  och 
uppmuntra  elevers  kulturella  bakgrund,  genom  att  arbeta  med 
modersmålsundervisning  och  uppskatta  elevernas  tidigare  erfarenheter.  Elmeroth 
(2008)  tar  upp  exempel  på  hur  man  kan  arbeta  med  detta,  genom bland  annat 
presentationer av elevernas hemland. Man ska i skolan sträva efter att ha flerspråkig 
personal för att  främja det interkulturella perspektivet.  I  förskolan visar Elmeroth 
(2008) på att personalen på bristfällig kompetens inom området, och att förskolan har 
skyldighet att utveckla språkinlärningen för eleverna.

För att främja det interkulturella medvetandet menar Elmeroth (2008) att man som 
lärare ska arbeta mot att utmana samhällets normer i undervisningen och även de 
maktförhållanden som styr  vårt  samhälle idag.  Viktigt  är  att  inte kränka eleverna 
utifrån aspekter såsom språk och kulturella skillnader. Det är därför viktigt att arbeta 
mot  att  bygga  en  trygg  miljö  för  eleverna  i  skolan.  Interaktion  med  elevernas 
föräldrar  är  också  viktig,  då  man  genom gemensam förståelse  mellan  lärare  och 
förälder kan skapa förståelse för skolans funktion och roll.

Värdegrund och uppdrag

Värdegrund för  grundskolan  har  mellan  1980  och  den  nya  läroplanen  2011 haft 
liknande mål för en likvärdig skola. Enligt Skolöverstyrelsen (1980) står det utskrivet 
att oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, 
ska alla elever ha samma möjlighet till lika utbildning. De två senaste läroplanerna 
Lpo94  och  Lgr11  för  grundskolan  finns  formulerat  i  delarna  Förståelse  för 
medmänsklighet att:

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion  
eller  annan  trosuppfattning,  könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  sexuell  läggning,  
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ålder  eller  funktionsnedsättning  eller  för  annan  kränkande  behandling.”  
(Skolverket 2011 s.7)

I  skolan har  man under  de senaste  trettio  åren arbetat  för  att  diskriminering och 
kränkning inte är tillåtet i skolan. I Lpo94 och Lgr11 har diskrimineringsgrunderna 
skrivits ut där även sexuell läggning ingår i grunderna. Detta står inte formulerat i 
Lgr80.  Dock står  det  uttryckt att  skolan ska hjälpa till  och stödja ungdomar från 
minoritetsgrupper som finns i samhället, där sexuell läggning skulle kunna ingå i. 

I alla tre läroplaner poängteras värdet i att ha ett bra samspel med föräldrarna och 
hemmen.  Skolöverstyrelsen (1980) beskriver det viktiga samspelet mellan skolan 
och hemmen då det stimulerar elevernas lust och egna ansvar till att lära, ta in nya 
kunskaper, samt förstå skolan och samhällets normer och värderingar för att fostras 
till att bli bra samhällsmedborgare. Utbildningsdepartementet (1994) och Skolverket 
2011)  skriver  vidare  i  bägge  grundskolans  läroplaner,  Lpo94  och  Lgr11  att 
samarbetet  med  hemmen  främjar  elevernas  allsidiga  personliga  utveckling  vilket 
bland annat kommer göra dem till ansvarskännande individer och medborgare. Något 
som skiljer  sig  en  aning  i  de  olika  läroplanerna  är  att  Skolöverstyrelsen  (1980) 
betonar skolans ansvar att fostra eleverna. Vidare beskriver Skolöverstyrelsen (1980) 
att när eleverna är i hemmen ska fostran ske hemma, men skolan tar över ansvaret till 
fostran då eleverna befinner sig i skolan. Detta finns inte poängterat som överskrift i 
de två sista läroplanerna Lpo94 och Lgr11. Dock kan man läsa i värdegrunden för 
både Lpo94 och Lgr11 att 

”i  överensstämmelse  med  den  etik  som förvaltats  av  kristen  tradition  och  västerländsk 
humanism sker  detta  genom individens  fostran till  rättskänsla,  generositet,  tolerans och  
ansvarstagande” (Utbildningsdepartementet 1994 s.3; Skolverket 2011 s.7). 

Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” står det även att: 

”alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om 
att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”  
(Utbildningsdepartementet 1994 s.4; Skolverket 2011 s.8). 

Det står även uttryckt i värdegrunden att skolan och undervisningen i skolan inte 
fårvara  konfessionell,  vilket  innebär  att  skolan  inte  ska  påtvinga  eleverna  någon 
religiös tro utan eleven ska som enskild individ få göra valet själv. 

Modersmålsundervisningens  mål  och  syfte  enligt 
skolverket

Ämnet modersmål för grundskolan har mellan Lpo94 och den nya läroplanen Lgr11 
inte  förändrats  nämnvärt.  Skolverket  (2000;  2011)  kommenterar  att  den  nya 
läroplanen i fördelningen mellan olika aspekter av språkförmågan och kulturfrågor 
förändrats  något.  Språket  har  lyfts  fram  mer  medan  frågor  kring  den  kulturella 
tillhörigheten  minskat  en  aning.  Skolöverstyrelsen  (1980)  framhäver  i  Lgr80 
(läroplanen  för  grundskolan)  vikten  av  att  få  lektioner  i  ämnet  modersmål,  som 
tidigare hette hemspråk, för att eleverna ska känna tillhörighet med sin familj, sitt 
hemland och med sin kulturella historia. 
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Skolöverstyrelsen  (1980)  beskriver  i  kursplanen  Lgr80  för  grundskolan  att 
hemspråket ska finnas i skolans undervisning för att:

• ”En harmonisk allsidig utveckling förutsätter att man behärskar sitt eget  
språk.

• Elever med annat hemspråk än svenska skall kunna befästa och utveckla sitt  
hemspråk och kunna upprätthålla sina kontakter med hemlandet.” 
(Skolöverstyrelsen 1980 s.145)

Syftet i modersmålsundervisningen i Lpo94 för grundskolan är bland annat att:

• ”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella 
identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen”. 
(skolverket 2000 s.39)

• ”Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i  
det egna språket är en väg till att lära också på svenska.” (skolverket 2000 
s.39)

I den nykomna läroplanen, Lgr11 motiveras modersmålet, i en sammanfattning för 
grundskolan, som en förutsättning att kunna:

• ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 

•  reflektera  över  traditioner,  kulturella  företeelser  och  samhällsfrågor  i  områden  där  
modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden”(skolverket 2011 s.76)

Något som skiljer sig i de olika kursplanerna är att Skolöverstyrelsen (1980) betonar 
vikten av att inte bara fördjupa sig i sitt hemspråk i tal och skrift, utan även att få ta 
del av sitt hemlands kulturella historia, samt att ta del av texter och få lyssna till 
radioprogram på sitt hemspråk för att både lära sig att lyssna till språket och att ta del 
av samhällsorienterad information. Hemspråket ska även fördjupa eleverna insikt i 
sin och invandrarnas samhällssituation i både hemlandet och i Sverige. Detta finns 
även i  Lpo94 där  skolverket (2000) beskriver  vikten av att  ta del  av hemlandets 
historia och samhällsämnen på sitt modersmål för att känna ökad tillhörighet till sin 
kultur.  I  den nya läroplanen,  Lgr11 beskriver Skolverket (2011) att  den kulturella 
delen i modersmålet  tonats ned och man vill  att ämnet istället ska handla om att 
fördjupa sig i modersmålet. Istället för att läsa om hemlandets historia ska man nu ta 
del av skönlitterära texter och se på tv-serier på sitt modersmål. Skolverket (2011) 
skriver vidare att  ett  mål för modersmålet är  att  låta eleven ta del av hemlandets 
kultur genom att bland annat få lära sig om hemlandets musik, konst och arkitektur. 
För att  lära sig mer om hemlandet ska man läsa om aktuella samhällsfrågor i  de 
områden där modersmålet talas och diskutera och jämföra dessa med liknande frågor 
i Sverige.  
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Hur  hemspråket/modersmålet  ska  läras  ut  enligt 
läroplanerna

I läroplanen Lgr80 kan man i styrdokumentet hitta hur man bedriver modersmålet i 
skolan. Skolöverstyrelsen (1980) tillhandahåller information om att man i skolan och 
dess ämnen använder sig av timplaner. Alla ämnen har ett visst antal timmar utsatta 
och  beskriver  vad  man  under  dessa  timmar  skall  lära  eleverna  och  vad 
lektionstimmarna skall innehålla för att Sveriges skolor skall vara så likvärdiga som 
möjligt  i  hela  landet.  Skolöverstyrelsen  (1980)  skriver  att  hemspråket  inte 
harformulerats  i  den nationella  planen,  ämnet  var  en avvikelse  från den gällande 
timplanen.  Skolan  skulle  ändå  kunna  erbjuda  undervisning  i  hemspråk. 
Undervisningen skulle enligt Skolöverstyrelsen (1980) ersättas med andra fria ämnen 
insatta för elevernas fria val i timplanen. De fria valen fanns utsatta i timplanen för 
att eleverna skulle få möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som de var intresserade 
av. Det var rektorns ansvar att ordna hemspråksundervisning om det fanns tillräckligt 
många interkulturella elever som behövde hemspråksundervisning. Skolans ekonomi 
påverkade också om det kunde anordnas hemspråksundervisning på skolorna eller 
inte.  Vidare  beskriver  Skolöverstyrelsen  (1980)  att  hemspråksundervisningen  var 
frivillig.  Skolan  skulle  samråda  med  föräldrarna  och  eleven  om detta  var  något 
eleven ville fördjupa sig i.       

När Lpo94 kom uttrycktes inte längre i styrdokumenten hur modersmålsämnet skulle 
undervisas  i  skolan.  Man  fick  istället  söka  sig  till  grundskoleförordningen 
(1994:1194) för att se hur lektioner skulle bedrivas. Under förordning (1997:599)§13 
fastställs att kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, 
endast om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i 
språket.  Grundskoleförordningen  (1994:  1194)§10  fastställer  att 
modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, som elevens val, inom ramen 
för skolans val, eller utanför timplansbunden tid. Modersmålsundervisning får heller 
inte omfatta mer än ett språk för en elev. Vidare uttrycker grundskoleförordningen 
(1994:1194) i §11 att om det anordnas modersmålsundervisning för en elev utanför 
timplansbunden  tid  har  eleven  inom  det  offentliga  skolväsendet  rätt  till  sådan 
modersmålsundervisning  i  högst  sju  år.  I  grundskoleförordningen  finns  även 
särskilda bestämmelser som anger att en elev med annat modersmål än svenska har 
rätt till studiehandledning på sitt hemspråk om eleven i fråga är i behov av detta. 
Modersmålsundervisningen är frivillig och om elevens vårdnadshavare har ett annat 
modersmål än svenska kan elevens föräldrar önska om modersmålsundervisning.

När Lgr11 kom får man söka i skolförordningen (2011:185) om hur modersmålet ska 
bedrivas i skolan. Enligt skolförordningens§10,är en huvudman skyldig att anordna 
modersmålsundervisning i ett språk endast om det finns minst fem elever som önskar 
sådan undervisning i språket och om det finns en lämplig lärare. Skolförordningen 
(2011:185)  säger  att  modersmålsundervisning  inte  enbart  är  förelever  vars 
vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning utan 
även för  adoptivbarn,  även  om eleven talar  svenska som dagligt  umgängesspråk. 
Modersmålet får inte omfatta mer än ett språk för en elev med undantag av en romsk 
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elev, som om det finns särskilda skäl ska få modersmålsundervisning i två språk. I 
skolförordningen (2011:185)§8är modersmålsundervisningen ett språkval för eleven 
eller en fri undervisningsform så som elevens val. Finns det möjlighet för eleven att 
läsa modersmålsundervisning under skoltid ska detta göras, men undervisningen kan 
också  bedrivas  utanför  den  garanterade  undervisningstiden.  

2 METOD
Nedan beskrivs hur vi som författare gått till väga för att samla och bearbeta tidigare 
resultat kring ämnet.

2.1 Vetenskapsteoretisk grund

Tillvägagångssättet i studien kommer att ske genom en systematisk litteraturstudie. 
En  systematisk  litteraturstudie  innebär  att  studien  har  en  eller  flera  tydliga 
frågeställningar som ska besvaras systematiskt genom kritisk granskning av tidigare 
vetenskapliga studier och analys av dessa.   

Denna  studies  ändamål  är,  att  med  hjälp  av  tidigare  forskning  inom  området 
sammanställa  och  jämföra  empiriska  forskningsresultat  och  utifrån  detta  komma 
fram till en form av slutsats. Detta tillvägagångssätt beskriver Forsberg, m.fl. (2008) 
med att man gör en så kallad metaanalys. Metaanalysens syfte är att ta resultat från 
flera studier som enskilt kanske inte har stor vikt, men när de vägs samman kan de 
bilda en grund för användbara resultat som i sin tur kan ge underlag för analys ur ett 
större perspektiv. 

Som rubriken till detta kapitel beskriver ska uppsatsen vila på en vetenskapsteoretisk 
grund. Forsberg, m.fl. (2008) karaktäriserar vetenskap som både ett förhållningssätt 
och  ett  arbetssätt.  Med  ett  vetenskapligt  förhållningssätt  menas  att  studien  ska 
genomsyras  av  en  systematik  samt  ett  kritiskt  och  objektivt  tänkande,  och  att 
arbetssättet  inom vetenskap  kan  utföras  genom kvantitativ  eller  kvalitativ  studie. 
Forsberg, m.fl. (2008) beskriver den kvantitativa ansatsen som forskning som har sitt 
syfte i att utifrån kunskap om tidigare empiri formulera frågeställningar där forskaren 
har tankar om vilka resultat som kan tänkas uppnås. För att ta reda på om hypotesen 
stämmer tar forskaren del av datainsamling utifrån intervjuer, enkäter, observationer 
med mera. För att studien ska ses som noggrann krävs hög reliabilitet och validitet 
(Forsberg m.fl.), 2008).  

Den kvalitativa ansatsens grund ligger däremot i att försöka tolka upplevelser och 
erfarenheter utifrån det mänskliga perspektivet. Forsberg, m.fl. (2008) beskriver den 
kvalitativa forskningen som en forskning där strävan inte är att kvantifiera de resultat 
man får fram, utan snarare strävar den efter att få fram ett kvalitativt resultat som 
baseras på icke mätbara resultat. 
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Denna  uppsats  är  således  av  en  kvalitativ  ansats,  då  resultaten  vi  fått  fram  är 
baserade på tidigare upplevelser och observationer och därför inte är mätbara utifrån 
ett kvantitativt förhållningsätt. De kvalitativa resultat vi fått fram ska i diskussionen 
kopplas  till  vad det  svenska samhället  beslutat  och lagstadgat  kring i  läroplanen. 
Optimalt hade givetvis varit att koppla våra resultat till nuvarande läroplan, men då 
denna satts i bruk så sent som i höst 2011 finns ingen forskning som kan relatera till 
den.  Vi har därför  i  bakgrunden tagit  del  av både Lpo94 (Skolverket,  2006) och 
Lgr11 (Skolverket, 2011).

Sökstrategier

Den litteratur  som används för  en systematisk litteraturstudie  ska enligt  Forsberg 
(2008)  genomsyras  av  såväl  trovärdig  och  äkta  forskning.  Den  litteratur  vi  som 
författare valt att använda oss av i denna litteraturstudie är artiklar och avhandlingar 
som blivit granskade av en oberoende nämnd. För att den valda litteraturen ska vara 
relevant för att besvara studiens frågeställning och syfte, valde vi som författare att i 
sökningen centrera oss till några få nyckelbegrepp i vår sökning av relevant litteratur 
för att få fram litteratur som behandlade vår valda frågeställning. De sökord vi valde 
var:

Modersmål*, Mother tongue*
Interkulturell*, Intercultural*
Flerspråkighet*, Multilingual*
Undervisning*, Education*

I vår sökning av litteratur utgick vi från de databaser som finns tillgängliga på 
internet. De databaser vi använt oss av är SwePub, LibHub och
Libris.

Sökningen utgick främst från att kombinera något av de tre första begreppen med det 
sista, och med hjälp av den booleska sökfunktionen AND kombinera sökorden för att 
få ett så precist resultat som möjligt, då uppsatsen ämnar utreda modersmål och 
flerspråkighet ur ett lärandeperspektiv. 

Urval

Utifrån denna databassökning fann vi två avhandlingar av Lahdenperä (1997) och 
Torpsten (2008) som behandlade våra frågeställningar. Då våra frågeställningar 
behandlar den svenska skolan valde vi bort avhandlingar och artiklar som 
behandlade skolväsendet i andra länder, men vi hade ändå med engelska söktermer 
för att se om det fanns relevanta artiklar om svenska skolan skrivna på engelska. 
Utifrån vår sökning fann vi även artiklar som behandlade tvåspråkighet och 
modersmålsundervisning, och vi fann även att merparten av de artiklar som berörde 
vår valda frågeställning var publicerade i tidskriften Utbildning & Demokrati. 
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Således valde vi att utgå från artiklar publicerade i denna tidskrift, som finns 
tillgängliga på internetsidan: 

http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/Utbildning-och-
Demokrati/Utbildning--Demokrati/Tidigare-nummer/

Merparten av de artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie är från denna 
tidskrift, men vi har även tagit del av andra publicerade artiklar som belyser 
modersmål och flerspråkighet kopplat till undervisningen i skolan. 

Metoddiskussion

Litteraturstudien behandlar tidigare forskning som gjorts kring undervisning i den 
svenska skolan för flerspråkiga personer med annat modersmål än svenska. Vi som 
författare av denna litteraturstudie intresserade oss av att se vad tidigare forskning 
gett  för resultat  kring modersmål och flerspråkighet i den svenska skolan,  för att 
jämföra  dessa  resultat  med  vad  skolverket  förespråkar  i  sina  läroplaner.  Det  en 
litteraturstudie  ämnar  göra  är  att  lyfta  fram  de  centrala  punkterna  som  gjorts  i 
tidigare forskning inom området, för att ge möjlighet till reflektion. 

Då  de  källor  som  ligger  till  grund  för  denna  litteraturstudie  uppfyller  de 
vetenskapliga  krav  som  behövs  för  publikation  utgår  vi  från  att  källorna  är 
tillförlitliga och således att vår litteraturstudie också kan anses vara tillförlitlig. 

Litteraturstudiens vetenskapliga texter

De artiklar och avhandlingar som ligger till grund för litteraturstudien är:

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola  
av Ann-Christin Torpsten (2008). Denna avhandling sammanställer intervjuer med 
elever och deras upplevelser av mötet med det svenska språket och läroprocesserna 
kring svenska språket och modersmålet i skolan. 

Invandrarbakgrund  eller  skolsvårigheter?  Av  Pirjo  Lahdenperä  (1997).  Hennes 
doktorsavhandling inriktar sig på de faktiska orsaker till att åtgärdsprogram upprättas 
för  elever  med  utländsk  bakgrund  och  lärarnas  syn  på  invandrarelever  ur  olika 
perspektiv, där bland annat lärares syn på modersmål och modersmålsundervisning 
beskrivs.
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Modersmålssvenskar och vi andra av Ann Runfors (2009), en artikel som beskriver 
kopplingen mellan modersmål och avsaknaden av tillhörighet till varken den svenska 
kulturen eller kulturen från deras födelseland. 

Marie Carlsons (2009) artikel Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv 
som saknas beskriver de brister hon anser lärarutbildningen har gällande utbildning 
av lärarstudenter, och samtidigt vikten av att värna om varje enskild individs rätt att 
få lära sig om och på sitt modersmål. 

Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktionen av den ”andre” i media och  
skola av Rikard Jonsson och Tommaso M. Milani (2009) beskriver kopplingen av det 
som sägs i media om andraspråk och dess inverkan på det svenska språket, kopplat 
till skolans roll och hur de påverkar varandra.

I det nya mångspråkiga Sverige av Inger Lindberg (2009) beskrivs relationen mellan 
det svenska språket och andra språk, utifrån ett globalt perspektiv. I artikeln beskrivs 
det  svenska samhällets  strävan att  behålla  det  svenska språket  intakt,  kopplat  till 
rätten för invandrare att få uttrycka sig och lära sig på sitt modersmål.

Johannes  Lunneblad  &  Maj  Asplund  Carlsson  (2009)  beskriver  i  sin  artikel  De 
kommer från nordost – Om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som 
andraspråk elevers val av vilken skola de vill gå i baserat på vilken nationalitet och 
vilket  språk  de  har.  De  reflekterar  kring  varför  vissa  skolor  blir  så  kallade 
”invandrarskolor”, och hur det är kopplat till såväl språklig kompetens som språkliga 
skillnader.  

Med  utgångspunkt  från  ovan  nämnda  artiklar  har  vi  försökt  besvara 
frågeställningarna, där litteraturstudien fokuserar på modersmål där undervisningen 
ur både elevers  och lärares  perspektiv  fått  en central  roll.  Litteraturstudien följer 
Harvardsystemets referenshantering, för att läsaren på ett så enkelt sätt som möjligt 
ska kunna återgå till föreliggande forskning.  

Etiskt förhållningssätt

Det etiska förhållningssätt författarna till denna uppsats har valt att förhålla sig till är 
de  punkter  som  Forsberg,  m.fl.  (2008)  tar  upp  som  utifrån  de  riktlinjer 
Vetenskapsrådet (2001) gett ut som ska följas när man arbetar med en systematisk 
litteraturstudie. Bland annat beskrivs det att i en litteraturstudie ska de studier som 
används vara studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna 
etiska överväganden gjorts, samt att resultat från alla studier ska presenteras även om 
resultatet  inte  överensstämmer  med  forskarens  egen  åsikt.  I  studien  har  vi  även 
granskat  valda  studiers  etiska  förhållningssätt.  Detta  etiska  förhållningssätt 
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genomsyrar hela uppsatsen och ligger till grund för hela studien av artiklar och annan 
litteratur som använts för att få fram resultatet för denna litteraturstudie. 

3 RESULTAT

Nedan  följer  de  resultat  vi  fått  fram  utifrån  vår  litteraturstudie,  uppdelat  i  tre 
underrubriker som ämnar besvara våra frågeställningar.

Modersmålets betydelse

Från 1970-talet har statens syn på invandrarna i Sverige förändrats dramatiskt inom 
ideologi enligt Jonsson & Milani (2009) har Sverige gått från assimilationism till ett 
erkännande av mångkulturell mångfald. Staten kräver inte längre att invandrarna ska 
överge sitt modersmål eller sin kultur utan har stiftat lagar och lyft fram bevarandet 
och främjandet av språklig, etnisk och kulturell mångfald. Runfors (2009) menar att 
man  i  politik  och  debatter  fortfarande  återkommer  till  assimilationistiska  och 
språkliga  krav  som  understöds  av  kulturella  argument,  där  majoriteter  och 
minoriteter tenderar att skapa motsatta poler på en kulturell skala.

Runfors (2009) visar i sin fältstudie att elever med invandrarbakgrund inte känner 
någon direkt tillhörighet vare sig till sitt hemland eller till Sverige. Hon menar att 
elever med invandrarbakgrund inte alltid ser ut som svenskar men är uppvuxna i det 
svenska  samhället  och  talar  och  delar  den  svenska  kulturen.  Men  deras  äldre 
släktingar ser dem istället som svenskar på grund av att de inte talar modersmålet 
lika bra och att  de nu delar svenska värderingar.  Runfors (2009) menar att  dessa 
elever  därför  inte  känner  någon tillhörighet  till  vare  sig  den  ena  eller  den  andra 
kulturen då de i Sverige klassas som invandrare och i sitt hemland betraktas som 
svenskar. Dessa har en positionering i sin självbild att vara just ”invandrare” och 
”icke-svenska”. Torpsten (2008) tar i sin avhandling upp modersmålets betydelse för 
den  flerspråkiga  elevens  identitet.  Informanternas  ökade  medvetenhet  om 
flerspråkighet  stärkte  deras  multikulturalitet  och  ökade  möjligheten  för  dem  att 
kunna välja identitet, beroende på situation som till exempel invandrare, svensk eller 
flerspråkig. 

Torpsten (2008) belyser modersmålets betydelse för att lättare lära sig det svenska 
språket.  Informanterna berättar  i  hennes avhandling att  modersmålet  stärkte deras 
språkförståelse och var en tillgång och resurs som underlättade för dem att tillägna 
sig det svenska språket. När de lärde sig det svenska språket kände informanterna att 
de kom in i klassens gemenskap och även blev mer delaktiga i sociala sammanhang 
utanför skolan, berättar Torpsten (2008). Den flerspråkiga kompetensen möjliggjorde 
att informanterna kunde samverka med andra flerspråkiga personer.    
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Ej entydig tolkning av styrdokumenten

Carlson (2009) tar upp att det från olika håll riktats kritik mot styrdokumenten som 
kommit till skolorna. Kritiken är att de är svårtolkade och att det som står, inte alltid 
går  att  genomföra  i  den  vardagliga  praktiken.  Begreppen  och  texten  i 
styrdokumenten är vagt formulerade och har en hög abstraktionsnivå, vilket gör att 
de kan tolkas olika.  Torpsten (2008)  belyser  även hon de oklara  och motstridiga 
utbildningsideal som formulerats i styrdokumenten och leder till en oklarhet om vad 
som  är  viktigt  att  undervisa  om.  Vidare  redogör  Torpsten  (2008)  för 
ämnesundervisningens  monokulturella  ideal,  med  fokus  på  svensk  litteratur  och 
kultur. 

 

Lindberg (2009) skriver att rätten till modersmålsundervisning i den svenska skolan 
genom den såkallade hemspråksreformen fastställdes 1977. Jonsson & Milani (2009) 
berättar att ”hemspråk” 1977 bytte namn till ”modersmål”. Modersmålsundervisning 
omfattar  undervisning  och  studiehandledning  i  det  aktuella  språket.  Jonsson  & 
Milani  (2009)  menar  att  minoritetsspråken i  praktiken  blir  ett  mål  snarare  än en 
resurs  för  kunskapsförmedling  i  undervisningsformen.  Detta  förvirrar  debatten  i 
utbildningssatsningar på fältet då kunskapsförmedling ska få eleverna att nå målen 
istället för tvärt om. I ett förslag som lades fram till skollagen 1 juli 2009 föreslås att 
modersmålsstöd  och  modersmålsundervisning  ska  regleras  i  lag  och  att  en  ny 
reglering av modersmålsstöd ska införas i förskoleklassen enligt Lindberg (2009).   

Jonsson & Milani (2009) tar  upp styrdokumentets  tolkning av ämnet modersmål. 
Alla unga människor som har ett annat språk än svenska som sitt ”modersmål” och 
”dagliga  umgängesspråk”  är  berättigade  till  särskild  undervisning  enligt 
styrdokumenten.  Jonsson  &  Milani  (2009)  sammanfattar  Witt-Brattströms 
”dikotomiska  argumentationskedja”  från  bland  annat  en  artikel  om 
”Blattesvenskadebatten” i Dagens Nyheter år 2006,där motsatspar gör att en tydlig 
norm skapas som till exempel att modersmålsundervisning ställs mot undervisning i 
det svenska språket (Jonsson & Milani, 2009 sid 69). Detta gör att elever som har 
modersmålsundervisning  aldrig  kommer  att  lyckas  nå  avancerade  kunskaper  i 
svenska  på  grund  av  satsningen  på  modersmålsundervisningen.  Runfors  (2009) 
menar att man i politik och debatter fortfarande återkommer till assimilationistiska 
och  språkliga  krav  som  understöds  av  kulturella  argument,  där  majoriteter  och 
minoriteter tenderar att skapa motsatta poler på en kulturell skala. Jonsson & Milani 
(2009) reflekterar över detta synsätt och beskriver det som att Witt-Brattström ser 
svenskämnet  och  modersmålsundervisningen  på  ett  omstritt  sätt  där 
minoritetsspråket ses som ett hinder och begränsar möjligheterna till inlärningen av 
svenska. Vidare beskriver Jonsson & Milani (2009) att studier inom tvåspråkighet 
visar motsatsen till vad Witt-Brattström beskriver.
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Fördelar  och  nackdelar  med  undervisning  i 
modersmål

Lindberg  (2009)  diskuterar  flerspråkighet  ur  ett  såväl  nationellt  som  globalt 
perspektiv.  Hon  skriver  att  det  svenska  språket  av  förklarliga  skäl  ses  som  ett 
majoritetsspråk i Sverige, men ett minoritetsspråk på global nivå. Lindberg (2009) 
tar upp engelska, franska och arabiska som globala majoritetsspråk, men att endast 
engelskan ses som ett majoritetsspråk i det  svenska samhället.  Styrkeförhållanden 
mellan språk är relativa, vilket innebär att samma språk kan vara både minoritets- 
och  majoritetsspråk  beroende  på  vilken  historisk  och  sociopolitisk  kontext  man 
jämför  med.  Detta  framhåller  Lindberg  (2009)  som något  som kan  bidra  till  en 
framtida problematik, då de nya svenska lagarna gällande den enskildes tillgång till 
språk ska ge individen möjligheter  att  utveckla  sin  språkliga kompetens gällande 
svenska, eventuellt annat modersmål samt engelska. 

Lindberg (2009) påpekar att språkvetare har studerat riskerna med att olika språk kan 
ge  olika  status,  och  att  engelskan  med  sin  globala  status  kan  komma att  bli  ett 
högstatusspråk. Detta skulle medföra att svenskan skulle förlora sin nationella status 
och goda kunskaper inom engelska skulle premieras mer än kunskaper i svenska och 
att detta kan medföra klassamhällen och sociala klyftor.  Denna problematik menar 
Lindberg  (2009),  är  märkbar  i  universitetsstudier  inom  flertalet  ämnen  såsom 
naturvetenskapliga och läkarvetenskapliga,  där studenterna får  lära sig inte enbart 
terminologi men även olika begrepp på engelska. Lindberg (2009) beskriver även 
studier som visar att införandet av nya språk kan hämma det inhemska språket, och 
det  hon  kallar  ”lingvistisk  empiralism”  kan  bidra  till  ett  maktsamhälle  där  den 
språkliga  kunskapen  blir  essentiell  för  att  kunna  inhämta  kunskap  inom  andra 
områden.

 

Lindberg (2009) visar på den mänskliga rättigheten att utveckla sitt modersmål, och 
att, man om den rätten inte upprätthålls, som individ riskerar att förlora sin identitet. 
Vidare redogör Lindberg (2009) för språkvetares åsikter att språklig asymmetri kan 
leda  till  en  förändring  av  det  svenska  språket  i  negativ  riktning,  då  språket  kan 
förändras och kulturtillhörighet och identitet kan bli lidande. 

I den svenska skolan ses, enligt Lindberg (2009), svenskan som det korrekta språket 
och  alla  avvikelser  från  den  ”korrekta”  svenskan  ses  som icke  följandenormen. 
Elever som läser modersmål eller svenska som andraspråk är avvikande, och dessa 
elever ses som mindre begåvade. Denna problematik, menar Lindberg (2009), beror 
på  den  svenska  lagstiftning  som  ämnade  utveckla  interkulturaliteten  genom  att 
inkludera  minoritetsspråk  i  undervisningen,  där  bristerna  i  hur  detta  utformades 
bidrog till  den låga status ämnet fått i  skolan. Således menar Lindberg (2009) att 
problematiken ligger i det ojämlika förhållningssätt som genomsyrar skolan, där alla 
elever  behandlas  lika  utan  att  man  ser  till  den  enskilda  individens  behov,  vilket 
istället  försämrar  mångfalden  och  språket.  Lösningen  på  detta  problem  anser 
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Lindberg (2009),  är  att  skolan måste  finna nya sätt  att  inkludera den lingvistiska 
mångfalden så att den genomsyrar undervisningen på ett annat sätt än vad som är 
gällande i dagens skola. 

Lahdenperä  (1997)  har  i  sin  avhandling  studerat  åtgärdsprogram för  elever  med 
utländsk  bakgrund,  och  kommit  fram  till  att  elevers  svårigheter  och  att 
åtgärdsprogram upprättats ofta beror på språkliga klyftor och förutfattade meningar. 
De problem som tas upp i åtgärdsprogrammen är sällan av språklig natur, utan mer 
antaganden om hemförhållanden och sociala problem. Majoriteten av lärarna har sett 
elevernas bristfälliga svenska som ett hinder och modersmålet som en orsak till deras 
bristande  kunskaper  i  svenska i  stället  för  att  ge modersmålsundervisning  för  att 
förbättra möjligheterna i inlärningen i såväl undervisningen i svenska som i andra 
ämnen. Vidare visar Lahdenperä (1997) att lärare tycker att det är direkt skadligt att 
eleverna talar sitt modersmål i hemmet och med sina vänner. Detta tror Lahdenperä 
(1997) beror på fördomen att det är skadligt att lära sig mer än ett språk i taget. 
Denna fördom medför i sin tur att flerspråkiga elever riskerar att stämplas som elever 
med behov av särskilda resurser.

Lahdenperä (1997) framför att lärare som kommer från samma kulturella och socio-
etniska  sammanhang  som  sina  elever,  troligtvis  har  lättare  att  förstå  elevernas 
situation och behov. Detta medför att lärare, som inte har samma etnicitet som sina 
elever, på grund av oförståelse för deras behov och situation riskerar att diskriminera 
dessa.

Risk för diskriminering

Runfors (2009) tar upp flerspråkigheten i landet i ett sammanhang där bland annat 
globalisering och människors ökade rörlighet över nationella och språkliga gränser 
blir allt vanligare. Trots att det är en global tillgång för Sverige med flerspråkighet, 
hamnar flerspråkighetsambitionerna inte sällan i skuggan av en fokusering på det 
svenska språket i både förskolor och grundskolor, säger Runfors (2009).       

Runfors (2009) belyser i sin fältstudie att lärare på svenska skolor ofta ville se sig 
själva som olikhetsblinda. Runfors (2009) beskriver olikhetsblindhet som en tanke 
som  innehåller  visioner  om  hur  världen  borde  vara:  ett  ställe  där  människor 
behandlas lika oavsett härkomst, där olikhet inte graderas och där människor inte 
värderar varandra utefter sina olikheter. Idéer om hur man når olikhetsblindhet är ett 
erkännande av att olikheter skapar rangordning vilket betyder att man ska undvika att 
se skillnader i människan. Runfors (2009) såg i sin studie lärare som försökte uppnå 
olikhetsblindhet, vilket ändå fallerade då lärarna såg invandrarbarnen i klassen som 
elever som behövde extra resurser för att de skulle få en likvärdig utbildning. Utifrån 
visionen av olikhetsblindhet undvek även lärarna att lära sig om invandrarbarnens 
egna  etniska  och  religiösa  identiteter.  Effekten  av  detta  blev  att  lärarna  istället 
uppmärksammade elevernas behov om resurstilldelning vilket gjorde att eleverna nu 
mättes mot normen. 
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Lärares syn på modersmålsundervisning

Torpsten (2008) tar i sin avhandling upp den makt lärare i skolorna använder sig av 
då invandrarelever avskiljs från sina klasskamrater för att inte bara lära sig svenska 
som andra språk utan även få undervisning i syfte att normaliseras genom att fostras 
in i svenskhet. Vidare beskriver Torpsten (2008) att undervisningen inte utgick från 
att  se  individuella  färdigheter  som resurser  och tillgångar  utan  som problem och 
brister,  vilket  fick  hennes  informanter  att  känna  sig  utanför  och  inte  delaktiga  i 
klassens gemenskap. Eftersom informanterna inte hade svenska som sitt modersmål 
uppfattades de inte ha en tillräcklig kompetens för att delta i undervisningen på lika 
villkor.  Torpsten  (2008)  belyser  att  värdegrunden  om en  jämlik  och  valfri  skola 
genom  samverkansmålet  i  den  obligatoriska  skolan  för  alla  därigenom  inte 
besannades.  För  att  pass  bättre  in  i  normgruppen  menar  Torpsten  (2008)  att 
informanterna kände sig tvingade att släppa taget om sitt modersmål, vilket strider 
mot rätten att behålla och utveckla modersmålet. 

Jonsson & Milani (2009) beskriver i sin studie en lärare som är bekymrad över de 
etniskt nedsättande ord som ibland förekommer i den mångspråkiga klassen. Läraren 
ville betona att alla elever i klassrummet är lika mycket värda och att ett nedsättande 
språkbruk  är  oacceptabelt.  Jonsson  &  Milani  (2009)  framhåller  att  eleverna  i 
klassrummet  ska  lära  sig  att  använda  ett  vårdat  språk  och  att  hålla  sig  innanför 
ramarna  för  detta.  Runfors  (2009)  beskriver  i  sin  fältstudie  att  lärare  på svenska 
skolor inte bara såg ett gott svenskt språk som en konkret kunskap, utan även som en 
syntetisering och konkretisering av svensk kultur.  Torpsten (2008) beskriver  i  sin 
avhandling  att  den  svenska  obligatoriska  skolan  fortfarande  är  en  monokulturell 
skola  eftersom  hennes  informanter  fostrades  in  i  svenskhet  i  ett  ensidigt  och 
monokulturellt samhälle. Runfors (2009) betonar att lärarna från en uttalad godhet 
ville att ”invandrarbarn” skulle få de resurser de behövde för att de skulle få samma 
möjlighet  som  ”vanliga  svenska  barn”  att  ta  in  den  kunskap  som  förmedlas  i 
skolorna.

Ladhenperä  (1997)  tar  upp  att  det  i  läroplanen  finns  tydliga  riktlinjer  om  att 
föräldrarna  ska  involveras  i  elevens  utbildning.  Skolan  ska  således  respektera 
föräldrarnas  syn  och involvera föräldrarna,  och inte  se föräldrarna som ignoranta 
eller  outbildade.  Uppfostran  av  ungdomar  i  skolan  ska  ses  som  ett  partnerskap 
mellan lärare och föräldrar där man tillsammans ska och kan diskutera kring elevens 
skolgång och utbildning. Vidare menar Lahdeperä (1997) att elevens och föräldrarnas 
kulturella bakgrund ska tas i beaktande, och således ska lärare inte kategorisera och 
dela  in  elever  i  fack.  Genom att  ha kunskap om elevens  kulturella  bakgrund får 
läraren större förståelse om hur han ska bedriva sin undervisning för att bistå med så 
bra kunskapsförmedling som möjligt, för att ge eleven chans att utvecklas i så stor 
mån som möjligt. 
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Skolornas resurser och ställningstagande

Lunneblad & Asplund Carlsson (2009) beskriver elever  med svenska som andra- 
språk som ett ekonomiskt risktagande för skolor i Sverige. För varje elev som skolan 
har,  får  skolan  en  såkallad  elevpeng.  Lahdenperä  (1997)  beskriver  att,  i 
skoladministrativa sammanhang och debatter, invandrarbarn placeras i kategorin som 
”barn med särskilt behov av stöd”. Gemensamt för denna kategori är att dessa barn 
anses vara i behov av extra resurser som extra lärartimmar och speciellt utbildade 
lärare, eftersom de avviker från den normala eleven. De resurser en elev med annat 
modersmål än svenska behöver, till exempel extra stöd åt och omarbetat och anpassat 
undervisningsmaterial,  kan  komma  att  kosta  mer  än  vad  elevpengen  inbringar. 
Lahdenperä (1997) menar  att  det  speciella  med dessa elever  är  att  de anses vara 
resurskrävande för skolan. Lunneblad & Asplund Carlsson (2009) ställer sig frågan 
om vad som händer med skolans demokratiska uppdrag om rektorer och lärare flyttar 
sitt lojala uppdrag från elevernas rätt till likvärdig utbildning, till att prioritera den 
egna skolans ekonomiska situation.   

Marknadsanpassningen  för  skolan  är  något  som  påverkar  situationen  för  lärare, 
elever och skolledare. Enligt Lunneblad & Asplund Carlsson (2009) har skolor som 
fått  ryktet  som ”invandrarskola” tappat  attraktionskraft  för  elever  som är  födda i 
Sverige och elever med medelklassbakgrund. Dessa skolor riskerar att tappa elever, 
vilket  minskar  skolans  ekonomi,  något  som  senare  påverkar  skolans  resurser, 
material  och  rekrytering  av  personal.  Den  ökade  valfriheten  har  bidragit  till  att 
skolors rykte och status blir viktigare än själva undervisningen på skolan. Elevers 
valfrihet angående vilken skola de vill gå i ger således en komplex effekt. Lunneblad 
& Asplund Carlsson (2009) menar att föräldrar med annat modersmål än svenska, 
många gånger vill byta skola med anledning av att de är rädda för att deras barn inte 
ska lära sig det svenska språket. Förändrade krav med andra språkliga koder kan 
dock innebära att elever med annat modersmål än svenska har svårare att följa med i 
undervisningen och därmed sämre betyg.     

Runfors (2009) beskriver i sin fältstudie att de ambitioner som hamnade i centrum 
för lärarna var att skapa en likvärdig skola där man ville utrusta ”invandrarbarnen” 
med erfarenheter, kompetenser och inte minst med ett  bra svenskt språk.  Skolans 
satsningar på flerspråkighet och modersmålsundervisning underordnades och i vissa 
fall  marginaliserades  för  att  strävan  efter  en  jämlik  och  likvärdig  skola  tog 
överhanden, enligt Runfors (2009). Flerspråkigheten och modersmålet hamnade i en 
destruktiv skugga då de inte tilläts att ta upp utrymme i kampen mot det svenska 
språket och ”det svenska” i allmänhet. Runfors (2009) menar att om eleverna fick 
modersmålsundervisning sågs det som en tillgång för att lära sig det svenska språket. 

Runfors  (2009)  tar  i  sin  studie  upp  att  elever  med  föräldrar  som  talar  annat 
modersmål än svenska inte rangordnar detta språk som något viktigt då de fått frågan 
om sin egen flerspråkighet. Eleverna talar om att de kan svenska och engelska och 
nämner ofta inte upp sina föräldrars modersmål förrän efter dessa som språk som de 
behärskar.  Runfors  (2009)  beskriver  även  att  ett  mönster  uppkom  med  de 
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flerspråkiga  eleverna,  nämligen  att  föräldrars  modersmål  mestadels  användes  då 
talade med sina föräldrar och äldre släktingar. Det betydde inte att det var det språk 
som användes mest i hemmen. Eleverna talade mer och mer svenska, framförallt med 
sina syskon och vänner. Många gånger började med tiden även föräldrarna att tala 
svenska  med sina barn i  hemmet,  enligt  Runfors  (2009).  Att  eleverna  oftast  inte 
räknade upp sitt modersmål förrän på tredjeplats, menar Runfors (2009), kan bero på 
deras modersmål inte har en så hög status i det svenska samhället. Torpsten (2008) 
anser att skolans tal om det svenska språkets nyckelställning för att ta sig in i det 
svenska samhället påverkat elevernas tro på det svenska språket som majoritetsspråk. 
Engelska, spanska, tyska, franska har en globalt högre status än både svenskan och 
deras modersmål, vilket gjorde att eleverna även räknade upp något av dessa språk 
före sitt modersmål, menar Runfors(2009).

Vikten av lärares förhållningssätt och förkunskaper

I mitten av 1990-talet beskrevs Sverige, på en politisk nivå, som ett ”mångkulturellt” 
land,  enligt  Carlson  (2009).  Sverige  klassades  som  mångkulturellt  beroende  på 
invandring, ökad internationalisering och globalisering. Den mångkulturella skolan 
med flerspråkiga elever gav samhället och landet en tillgång och en större delaktighet 
i en globaliserad värld. Jonsson & Milani (2009) påvisar likaså att den flerspråkiga 
repertoar som finns idag är en tillgång för samhället och öppnar arbetsmarknaden i 
en globaliserad tid. Vidare belyser Carlson (2009) att mångfalden inte minskat under 
åren  utan  istället  ökat  och  blivit  en  samhällelig  diskurs  i  såväl  näringsliv  och 
offentlig verksamhet. Diskussionen om mångfald syns i vår skola, utbildning och i 
den språkliga situationen. Carlson (2009) skriver att det i Sverige, förutom svenskan, 
finns  fem  officiellt  erkända  inhemska  minoritetsspråk  i  landet  som  är,  finska, 
tornedalsfinska, romani, chib och jiddisch. Utöver dessa talas det närmast 200 språk i 
Sverige, varav cirka 140 olika modersmål finns i grundskolan. Carlson (2009) menar 
att lärare idag måste ta hänsyn till  att Sverige blivit ett mångspråkigt land då det 
uppskattningsvis finns över en och en halv miljon människor i landet som har ett 
annat modersmål än svenska. Carlson (2009) belyser att  detta ställer  nya krav på 
såväl äldre som nyutbildade lärare att beakta mångfalden i klasserna.

Carlson (2009) redogör för vikten av lärarstudenters kunskaper om mångfald.  Då 
Sverige  idag  är  mångkulturellt  bör  också  lärarstudenter  veta  vad  det  innebär  att 
komma ut i en skola där elever lär sig ett nytt språk och dessutom lär sig på ett nytt 
språk. Vidare beskriver Carlson (2009) att lärarutbildningar idag vill lägga fokus på 
medvetenhet  om  pedagogiska  och  didaktiska  perspektiv  för  flerspråkiga  elever. 
Torpsten (2008) vill betona lärarstudenternas utmaning för framtiden att tolka läro- 
och  kursplaner  för  att  främja  det  multikulturella  genom  goda  tolkningar  av 
styrdokumenten.   

Medvetenheten hos lärarna måste höjas exempelvis kring kodväxling och att man lär 
oavsett  språk.  Identiteten är också en viktig medaktör till  språkbruket hos barnet. 
Torpsten (2008) belyser att goda färdigheter inom modersmålet utgör grunden för 
identitetsskapande och för kognitiv utveckling. Detta kan förbättras om lärarna har 
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en positiv  attityd  till  det  flerspråkiga barnet  och hjälper  detta  i  sitt  språklärande. 
Carlson  (2009)  menar  att  detta  är  något  man  bör  lägga  större  fokus  på  hos 
lärarstudenter  än  vad  som  görs  idag.  Lärarstudenter  bör  också  förberedas  att 
undervisa två- eller flerspråkiga elever oavsett vilka ämnen eller åldersgrupper man 
läser  för.  Carlson  (2009)  belyser  vikten  av  att  utbilda  den  sociokulturella 
kompetensen  hos  nyblivna  lärare,  där  lärare  ska  kunna  undervisa  i  den 
mångkulturella  skolan  och  förbereda  eleverna  för  det  mångkulturella  samhället. 
Torpsten (2008) förespråkar  ett  utvecklat  samarbete  mellan modersmålslärare  och 
”vanliga” ämneslärare, för att kunna etablera utbyggnad i elevernas modersmål.   

Lahdenperä  (1997)  menar  att  dagens  lärare  måste  utbildas  inom  betydelsen  av 
flerspråkighet och att kunskaperna om nyttan av modersmål måste finnas hos lärare i 
alla ämnen. Denna tankegång stöds även av Lindberg (2009), som menar att den 
språkliga utvecklingen främjas av ett bemästrande av en större språklig repertoar. 
Modersmålsundervisningen bör således inte begränsas eller revideras, utan snarare 
inkluderas för att främja språklig inlärning inom andra språk. Eftersom den språkliga 
inlärningen går hand i hand med kunskapsinlärningen, menar Lindberg (2009), att 
den svenska skolan i framtiden förhoppningsvis kommer att se mångfalden som en 
tillgång och inte en brist även i avseende inlärning. Lahdenperä (1997) menar att 
skolan  måste  sluta  kategorisera  elever  och  istället  utgå  från  elever  som enskilda 
individer och inte sätta eleverna i samma fack, till exempel invandrarbarn. 

4 DISKUSSION
I föreliggande avsnitt  kommer vi att  diskutera uppsatsens syfte att  undersöka hur 
skolan  enligt  styrdokumentens  anvisningar  bör  arbeta  med  elevers 
modersmålsundervisning kopplat till bakgrunden och litteraturstudiens resultat.

Modersmål ur ett kulturellt eller språkligt perspektiv

Skolans  centrala  syfte  är  att  varje  elev  i  skolan  ska  fostras  till  att  bli  en  god 
samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). Lindberg (2009) beskriver språket som en 
av de viktigaste faktorerna för att som individ kunna föra sig på ett samhälleligt plan. 
Vikten  av  att  kunna  majoritetsspråket  i  det  land  man  befinner  sig  är  av  central 
betydelse.  Olika  språk  har  således  olika  status,  och  Lindberg  (2009)  menar  att 
globala språk såsom engelska och franska har högst status. I Sverige har svenskan 
högst status, då det är nationalspråket, och andraspråk från invandrare har inte alls 
samma status. Enligt Runfors (2009) blir flerspråkighet allt viktigare i och med den 
utbredda globalisering som har skett på senare år. I Sverige och den svenska skolan 
har det emellertid visat sig att trots den globala tillgång som flerspråkighet medför 
fokuserar den svenska skolan på det svenska språket, och endast på de globalt stora 
språken när det gäller  andraspråk. Modersmålsundervisning anses inte lika viktigt 
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utan de globala och nationellt stora språken premieras. Det globala perspektivet tas 
inte i beaktning. 

Som  Elmeroth  (2008)  beskriver  ska  den  svenska  skolan  ha  ett  interkulturellt 
förhållningssätt,  och  detta  innebär  att  man  i  skolan  ska  se  och  utnyttja  de 
kunskapsresurser som elever med utländsk bakgrund har med sig. Man ska således se 
möjligheter och inte problem. Ladberg (2003) beskriver också fördelarna med att 
vara flerspråkig, och att skolan ska sträva efter att uppmuntra språklig kompetens. I 
Lgr11 beskriver Skolverket (2011) att god lingvistisk förmåga i sitt modersmål är av 
stor vikt för att lära sig om hemlandets estetiska kultur. 

Runfors (2009) och Torpsten (2008) beskriver att invandrarna i dagens svenska skola 
inte känner någon tillhörighet till vare sig ursprungslandet eller till Sverige, då de 
känner sig som invandrare i Sverige och som svenskar när de träffar släkt eller andra 
närstående  från  födelselandet.  Tillhörigheten  var  en  central  del  i 
modersmålsundervisningen i både Lpo94 och Lgr80, och historiken om hemlandet 
och samhällsfrågor var viktiga delar i undervisningen. Idag har Skolverket (2011) 
valt att fokusera mer på fördjupning i språket. Den kritik som Skolverket fått kring 
modersmålsundervisningen har  rört  svårtolkade  kriterier  och  mål.  Carlson  (2009) 
menar att lärarnas tolkning av hur modersmålsundervisningen ska bedrivas skilt sig 
mycket  mellan  skolor  runtom  i  landet,  och  Torpsten  (2008)  beskriver  att 
ämnesundervisningen  varit  monokulturell.  Skolverket  (2011)  har  valt  att  i  nästa 
läroplan tona ner betydelsen av det multikulturella perspektivet i ämnet modersmål. 
Lindberg  (2009)  belyser  att  införandet  av  andra  språk,  innan  man  har  tillräcklig 
kompetens i sitt modersmål, kan hämma språkutvecklingen på alla plan. 

Elmeroth (2008) betonar att språklig kunskap är makt, då högre språklig kompetens 
ger  större  möjligheter  att  uttrycka  sig  och  förmedla  sina  åsikter.  Utifrån  detta 
perspektiv ska skolan således erbjuda möjligheter baserade på kulturell och språklig 
bakgrund. Torpsten (2008) beskriver att modersmålet är av central vikt för att lära sig 
uttrycka sig i  såväl andra språk som andra ämnen, och att  flerspråkig kompetens 
underlättar  samverkan med andra personer.  Ladberg (2003) menar  att  elever  som 
läser modersmål och svenska som andraspråk har denna undervisning endast i syfte 
att lära sig det svenska språket bättre, för att kunna se språkliga mönster. Elmeroth 
(2008)  påpekar  däremot  att  de  kulturella  aspekterna  ska  ha  en  central  del  i 
undervisningen. 

Risker för språklig diskriminering

Skolstyrelsen strävar efter ett interkulturellt förhållningssätt i dagens svenska skola, 
där kunskap ska premieras och inte baseras på det språkliga kunnandet. Som Runfors 
(2009) studie visar på, ser lärare sin pedagogik som jämställd, men ändå förekom 
diskriminering då invandrarelever sågs som individer i behov av extra resurser. I ett 
interkulturellt  perspektiv  menar  Elmeroth  (2008)  att  lärare  måste  vara 
uppmärksamma på de faktiska problem som råder, och vara aktsamma så de inte 
kränker elever på språkliga eller kulturella grunder. Runfors (2009) påvisar att det är 
just  detta som sker i  dagens svenska skola.  Men hur ser då lärarna själva på sitt 
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ämbete ur detta perspektiv? Torpsten (2008) beskriver att den rådande skolgången för 
elever med invandrarbakgrund är diskriminerande så till vida att lärare på grund av 
ignorans och okunskap inte tillåter dessa elever att delta i undervisningen på samma 
villkor som infödda svenska elever. Problematiken som ligger till grund för detta är 
att lärare ser invandrarelevernas bristfälliga svenska som det viktigaste för eleverna 
att  förbättra,  och  det  medför  i  sin  tur  att  den  andra  undervisningen blir  lidande. 
Strävan  ligger  snarare  i  att  försvenska  eleverna  än  att  utveckla  kunskapen,  då 
modersmålet inte får tillräckligt stor betydelse i undervisningen, enligt Torpsten.  

Elmeroth  (2008)  redogör  för  att  man  i  ett  interkulturellt  perspektiv  ska  erkänna 
elevers  bakgrund,  och  därigenom  inkludera  snarare  än  exkludera  modersmålets 
betydelse. Skolverkets (2000) riktlinjer och mål utifrån interkulturaliteten säger att 
lärare  i  den  svenska  skolan  ska  arbeta  för  elevens  möjlighet  att  kunna  utveckla 
kontakter  med  olika  föreningar,  såväl  inom  arbetslivet  som  kulturella.  Ett 
interkulturellt förhållningssätt visar också på, enligt Elmeroth (2008), modersmålets 
betydelse för interaktionen i hemmiljön. Lahdenperä (1997) syftar också till denna 
typ  av  tankegångar,  och  menar  att  skolan  ska  arbeta  med  ökad  interaktion  med 
elevernas  föräldrar  och inte  diskriminera elevens  kulturella  bakgrund.  Vidare ska 
skolan inte dela in elever i fack, utan respektera varje elev som en enskild individ. 

Problemen visar sig dock inte enbart bero på diskriminering, utan även på skolornas 
fördelning  av  resurser.  Lahdenperä  (1997)  menar  dock  att  även  här  finns 
diskriminering, då invandrarelever oftast  kategoriseras tillsammans med barn som 
har  behov  av  särskilt  stöd.  Denna  tankegång  kan  kopplas  till  Elmeroths  (2008) 
beskrivning  av  mångfald  som innebär  att  man  ska  se  och  erkänna  elevers  olika 
erfarenheter,  samt  att  nyttja  kunskapen  baserad  på  dessa  erfarenheter.  Det 
Lahdenperä  (1997)  beskriver  är  motsatsen,  där  strävan  än  en  gång  syftar  till  att 
försvenska eleven. Lunneblad & Asplund Carlsson (2009) tar upp det faktum att trots 
att skolor får en elevpeng för varje elev som går på skolan, och att denna peng blir 
större om eleven är i behov av extra stöd, räcker skolornas resurser ofta inte till för 
att ha tillfredsställande modersmålsundervisning. Problemet häri ligger i att skolor 
med invandrarelever ofta får epitetet ”invandrarskola”, vilket gör att infödda svenska 
familjer söker andra skolor för sina barn. Denna stämpel kan, enligt Lunneblad & 
Asplund Carlsson (2009), även verka avskräckande för föräldrar till elever som talar 
annat modersmål än svenska, som då många gånger vill byta skola med anledning av 
att de är rädda för att deras barn inte ska lära sig det svenska språket.

Det som enligt uppsatsens referenslitteratur visat sig vara problematiskt är således 
både skolornas och lärarnas attityder till  modersmål och undervisningen av detta, 
men även att det på de skolor där ambitionen funnits för att jobba mot en jämlik 
skola ur ett interkulturellt perspektiv har fallerat på grund av bristande ekonomiska 
resurser.  Elmeroth  (2008)  beskriver  att  i  det  interkulturella  perspektivet  ska  man 
sträva efter att ha flerspråkig personal. Skolförordningen för Lgr11 (2011:185) §10, 
uttrycker  att  huvudmannen  för  skolan  är  skyldig  att  anordna 
modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som önskar sådan 
undervisning  i  språket  och  om  det  finns  en  lämplig  lärare. 
Modersmålsundervisningen har visat sig bli lidande på vissa håll på grund av bristen 
av lärare med kompetens inom ämnet (Lunneblad & Asplund Carlsson, 2009).
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Förordningarna  till  Lgr80,  Lpo94  samt  Lgr11  (1980;  2011)  anger  att 
modersmålsundervisningen är ett tillvalsämne. Elever med vårdnadshavare som talar 
annat modersmål än svenska ska bli erbjudna modersmålsundervisning. I den nya 
läroplanen Lgr11 har  det  tillkommit  att  adoptivbarn  ska  ha samma möjlighet  till 
modersmålsundervisning,  även  om de  talar  svenska.  I  förordningarna  för  Lgr80, 
Lpo94 och Lgr11, sägs det inte att undervisningen måste ske under skoltimmarna 
utan att den även kan ske efter skoldagarna. Detta menar Torpsten (2008) kan bli ett 
problem för eleverna då ordinarie lärare på skolan inte har möjlighet att samarbeta 
med modersmålslärarna. 

Vikten  av  lärares  förkunskaper  om  mångfald  och 
interkulturellt förhållningssätt

Carlsson (2009) menar att Sverige ses som ett av de ledande mångkulturella länderna 
i världen, där det finns fem officiellt erkända minoritetsspråk. I den svenska skolan 
finns krav på acceptans av mångkulturen och mångspråkigheten. Faktumet att det 1.5 
miljoner människor i Sverige idag har ett annat modersmål än svenska kräver, enligt 
Carlsson  (2009),  ett  nytt  förhållningssätt  för  lärare  i  dagens  svenska  skola.  Som 
Elmeroth  (2008)  skriver  har  myndigheten  för  skolutveckling  uppmanat  till 
förändring  i  undervisningen  där  ett  additivt  förhållningssätt  ska  anammas,  där 
kulturella och språkliga förkunskaper ska komplettera den svenska undervisningen. 
Lpo94 och Lgr11, den föregående och den nuvarande läroplanen från Skolverket 
(2011),  beskriver  att  skolan och lärare  ska arbeta  utifrån ökad samverkan mellan 
kulturerna.

Det  lärarstudenter  idag  får  lära  sig  om  mångkultur  och  ett  interkulturellt 
förhållningssätt, är enligt Carlsson (2009) pedagogiska och didaktiska perspektiv för 
flerspråkiga  elever.  Torpsten (2008)  menar  att  det  kommer uppstå  svårigheter  att 
tolka läroplanerna utifrån ett  multikulturellt  perspektiv.  Blivande lärare får även i 
utbildningen lära sig om modersmålets relevans, men Carlsson (2009) menar att detta 
perspektiv  inte  får  tillräckligt  med  utrymme  i  dagens  lärarutbildning,  och  att 
lärarstudenter bör förberedas bättre för att undervisa flerspråkiga elever oberoende av 
ämne eller för vilka åldrar läraren läser till. Ur ett interkulturellt perspektiv, som både 
Ladberg (2003) och Elmeroth (2008) beskriver, är flerspråkighet bra för inlärning av 
såväl språk som andra ämnen.  Lahdenperä (1997) och Lindberg (2009) beskriver 
vikten av att lärare snarare ska inkludera flerspråkig kompetens i sin undervisning än 
att fokusera på att lärandet enbart sker på svenska. Lärare måste se flerspråkighet 
som en tillgång till möjligheterna av ökat lärande, snarare än en brist. Som Elmeroth 
(2008) visar på ska undervisning ur ett interkulturellt perspektiv erkänna kulturella 
och språkliga skillnader, för att inkludera tidigare erfarenheter och kunskap för att 
öka  möjligheterna  till  lärande.  Blivande  lärare  ska  ha  detta  interkulturella 
förhållningssätt med sig, och förstå vikten av flerspråkighet.
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5 Pedagogiska implikationer
Nedan kommer vi att resonera och reflektera kring redovisade resultat, kopplat till 
vad läroplanen säger.

Vi har  i  denna litteraturstudie  kommit  fram till  att  modersmålet  är  det  viktigaste 
redskapet för inlärning av ny kunskap, vare sig den är av språklig natur eller om 
kunskapen är av något annat ämne. Språklig kompetens har visat sig vara ett uttryck 
för såväl makt som för intellektualitet, där de olika språken i dagens samhälle har 
olika värde. För att lära sig flera språk och som individ bli flerspråkig, är det av stor 
vikt att få lära sig det nya språket utifrån sitt modersmål, för att lättare kunna relatera 
till  begrepp, grammatik med mera. Det har dock visat sig att den svenska skolan 
arbetar ur ett monokulturellt förhållningssätt gällande språk, där det viktigaste anses 
vara att kunna svenska korrekt utan att få hjälp med inlärningen av svenska utifrån 
modersmålet.  I  och med att  Sverige blir  mer och mer mångkulturellt  bör man se 
vikten av flerspråkighet för att öka den kulturella förståelsen ur ett globalt perspektiv, 
och  man  ska  se  det  som  en  tillgång  snarare  än  ett  hinder.  

Således  är  det  språkliga  kunnandet  är  också  viktigt  ur  ett  annat  perspektiv  än 
inlärning, nämligen tillhörigheten och samhörigheten med den egna bakgrunden och 
kulturen.  Som  Runfors  (2009)  fältstudie  visar  på  känner  elever  med 
invandrarbakgrund  ingen  tillhörighet  vare  sig  med  släkt  och  vänner  eller  med 
inhemska svenskar, då de inte fått tillräcklig utbildning inom sin egen kultur. I de två 
föregående läroplanerna, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Skolverket, 
2000),  har  stor  vikt  vid  modersmålsundervisningen  legat  på  kulturell  bakgrund 
såsom hemlandets historia och hur samhället ser ut där idag. I Lgr11 (Skolverket, 
2011)  har  mycket  av  det  kulturella  perspektivet  tagits  bort  i 
modersmålsundervisningen, och fördjupning av de språkliga aspekterna premieras 
istället. Ur ett interkulturellt perspektiv, och utifrån de studier och avhandlingar som 
vi tagit del av i denna litteraturstudie, finner vi det märkligt att denna prioritering 
skett  då  kulturtillhörigheten  anses  vara  så  viktig.  I  vårt  tycke  arbetar  Lgr11 inte 
utifrån ett interkulturellt perspektiv då de har detta förhållningssätt, utan snarare efter 
ett monokulturellt förhållningssätt där man i modersmålsundervisningen strävar efter 
att försvenska eleverna. 

Det  faktum  att  läroplanen  inte  främjar  ett  interkulturellt  förhållningssätt  ens  i 
modersmålet, och att riktlinjerna är så pass tolkningsbara som de är, leder till att det 
är upp till varje skola att tolka dessa riktlinjer själva och väldigt mycket ansvar läggs 
på lärarna. Som Jonsson & Milani (2009) visar i sin studie vill lärarna väl, men har 
vaga riktlinjer att jobba utifrån och inte tillräcklig förkunskap inom ett interkulturellt 
förhållningssätt.  Eleverna  fostras  istället  in  i  ett  monokulturellt  förhållningssätt. 
Detta är även synligt i styrdokumenten. Skolverket (2011) uttrycker i Lgr11 under 
”värdegrund och uppdrag” att etiken i den svenska skolan ska förvaltas av kristen 
tradition och att eleverna ska fostras in i en västerländsk humanism. I Skolverket 
(2011) under rubriken ”Saklighet och allsidighet” står det även att alla föräldrar till 
elever ska kunna skicka sina barn till skolan trygga i förvissningen att barnen inte ska 
bli ensidigt påverkade till  förmån för den ena eller den andra åskådningen. Detta 
tycker vi som författare är breda, tolkningsbara riktlinjer från skolverket då vi ska 
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fostra in eleverna ur västerländsk humanism och förvalta den kristna tron, samtidigt 
som  vi  inte  ska  ha  en  ensidig  påverkan  på  eleverna  ur  olika  åskådningar  sett. 
Samverkan med föräldrar tas upp i  både läroplaner  och studier,  men även här är 
riktlinjerna svårtolkade. Förståelse och kunskapsutveckling ska bli bättre för eleven, 
men hur det ska gå till är upp till läraren att tolka själv. Vi anser att ju friare det blir 
för varje enskild skola att tolka vilket förhållningssätt eleven ska fostras inom, desto 
svårare blir det för alla parter att följa direktiven. Därför efterlyser vi framtida studier 
av svenska skolors förhållningssätt, och hur det är kopplat till styrdokumenten. 

Vi som författare menar att alla elever ska ses som enskilda individer, och inte delas 
in i olika kategorier. I skolan ska man inte gruppera utan se till individens behov. Om 
en  elev  behöver  extra  resurser  ska  man  ha  all  information  kring  varför 
resurstillsättning  behövs,  och  inte  sätta  ihop  en  grupp  elever  med  samma 
extraresurser  bara  för  att  de  har  till  exempel  språkliga  brister.  Om  man  har 
bakomliggande  information  till  varför  eleven  behöver  extra  hjälp  med 
undervisningen blir det lättare att veta vad som ska fokuseras på för att individen ska 
få den hjälp den behöver. Vi förstår givetvis att det kan bli svårgenomförbart med 
tanke på ekonomiska resurser och personalbrist.  Däremot kan lite bakomliggande 
undersökning om elevens behov och situation bidra till  att man vet vilka resurser 
som behövs sättas in, och då kan det i sin tur bli billigare att sätta in dessa resurser 
när  man  vet  bakomliggande  fakta.  Som  Lahdenperä  (1997)  visar  ses  ofta 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk som undervisning för elever 
som har behov av särskilt stöd. Vi anser att modersmålsundervisningen snarare ska 
ses  som  vilket  ämne  som  helst,  och  att  lärarna  ska  samarbeta  med 
modersmålsundervisningen  i  samtliga  ämnen.  På  så  sätt  får  elever  med 
invandrarbakgrund större förståelse för alla ämnen och läraren större förståelse för 
eleven. 

I  skolförordningen  för  Lgr11 (2011:185)§10,  uttryckes  det  att  huvudmannen  för 
skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst 
fem elever som önskar sådan undervisning i språket och om det finns en lämplig 
lärare.  Modersmålsundervisningen har visat sig bli lidande på vissa håll på grund av 
bristen  av  lärare  med  kompetens  inom  ämnet  (Lunneblad  &  Asplund  Carlsson, 
2009).  Förordningarna  till  Lgr80,  Lpo94  samt  Lgr11  (1980;  2011)  visar  på  att 
modersmålsundervisningen är ett tillvalsämne. Elever med vårdnadshavare som talar 
annat modersmål än svenska ska bli erbjudna modersmålsundervisning. Rektorn har 
huvudansvaret att besluta om modersmålsundervisning i skolan. 

Något som tillkommit i den nya läroplanen Lgr11 är att adoptivbarn ska ha möjlighet 
till modersmålsundervisning, även om de talar svenska. Detta tycker vi är ett steg i 
rätt riktning då vi i enlighet med forskning och studier tror att även adoptivbarn vill 
känna tillhörighet och öka sin kunskap kring sina rötter. I förordningarna för Lgr80, 
Lpo94  och  Lgr11,  uttrycks  det  inte  bara  att  undervisningen  måste  ske  under 
skoltimmarna utan kan även ske efter skoldagarna. Detta menar vi som författare, 
liksom Torpsten (2008) kan bli ett problem för eleverna då ordinarie lärare på skolan 
inte tar sig tid att samarbeta med modersmålslärarna. Speciellt problematiskt kan det 
bli om modersmålsundervisningen sker under kvällstid.   
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Att veta vad som är korrekt utifrån forskning blir oerhört svårt, då det handlar om 
individer och som individ är man inte lik någon annan. Forskning visar på är att man 
som lärare ska öka sin förståelse och ha förkunskap om varför situationen kan se ut 
som den gör.  Den forskning vi  tagit  del  av i  vår  litteraturstudie  har  visat  på att 
modersmålet  är  av  yttersta  vikt  för  inlärning  av  såväl  språk  som andra  ämnen. 
Forskning kring hur det har fungerat när modersmålet integrerats med andra ämnen 
har däremot inte gjorts. Synpunkter kring till exempel de nationella proven har tagits 
upp, och varför de endast är på svenska. Om kunskap ska premieras, varför då ha 
proven  på  svenska  och  inte  på  modersmålet?  Detsamma  gäller  kriterier  i  andra 
ämnen,  då  proven  har  stor  vikt  vid  att  kunna  det  svenska  språket  snarare  än 
kunskapen  inom  andra  ämnen.  Vi  föreslår  vidare  forskning  kring  modersmålets 
integrering inom andra ämnen, för att se om resultaten blir bättre och elever med 
invandrarbakgrund får större kunskap och bättre betyg. 
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