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Förord

Förord

Regeringen uppdrog åt Skolverket 2001-06-28 att kartlägga modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskola och skola.
Kartläggningen ligger till grund för ett utvecklingsarbete som syftar
till att förbättra situationen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund.
Modersmålsstöd och modersmålsundervisning är ett led i arbetet med
att stärka barns och ungdomars personliga och kulturella identitet. Ett
mål är att bidra till att de utvecklas till flerspråkiga individer.
Skolverket redovisade uppdraget 2002-05-15 i rapporten Flera språk –
fler möjligheter.
Rapportens titel är ett uttryck för Skolverkets bedömning att det
behövs förändringar när det gäller arbetet med flerspråkiga barn och
elever i förskola och skola. Rapporten redovisar utvecklingen under de
tre decennier som modersmålsstöd och modersmålsundervisning förekommit i Sverige och anger ett antal åtgärder som kommer att vidtas
samt lämnar förslag till förändringar och utvecklingsinsatser.

Mats Ekholm
Generaldirektör
Mai Beijer
Undervisningsråd

Ingela Nyman
Undervisningsråd
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Ordförklaringar

Den terminologi som används vid beskrivning av undervisning i och på modersmål har skiftat under den tid som sådan undervisning funnits. Vissa benämningar används allmänt i kommuner trots att de inte finns i författningar och
sådana benämningar kan också förekomma i forskningsrapporter och översikter. I denna rapport används följande benämningar i dessa betydelser:
Andraspråk
Andraspråksundervisning

Barn
Blandad undervisningsgrupp

Elev
Flerspråkig
Flyktingförskola
Främmande språk
Förberedelseklass

Förproducerade läromedel

Förstaspråk

Hemspråk
Hemspråkslärare

ett främmande språk som finns som ett dominerande språk i samhället
undervisning i t.ex. svenska/svenska som
andraspråk när detta språk inte är elevens
modersmål men däremot modersmål för
majoritetseleverna
här avses barn i förskoleåldern
i gruppen ingår både elever som har
svenska som modersmål och elever med
andra modersmål. För undervisningen svarar
svenskspråkiga lärare tillsammans med flerspråkiga kompanjonlärare
elev i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola
barn/elever/lärare/föräldrar med annat
modersmål än svenska
verksamhet för asylsökande barn ofta finansierad av förläggning
tidigare benämning för moderna språk (med
kursplan och betygskriterier)
undervisningsgrupp för nyanlända flerspråkiga elever eller elever med begränsad språkfärdighet i svenska (andra benämningar för
motsvarande organisation är
mottagningsklass/grupp, flyktingklass m.fl.)
material (läroböcker, bilder, ljudinspelningar,
dataprogram) utarbetade för en viss undervisning
om barnets/elevens första språk – särskilt när
detta inte är modersmål för en eller båda
föräldrarna
tidigare benämning för modersmål
tidigare benämning för modersmålslärare
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Hemspråkstränare

tidigare benämning för pedagogisk personal som i förskolan stödde
barnens modersmålsutveckling
Interkulturell undervisning
undervisning där processen präglas av olika kulturer
Moderna språk
ny benämning för det som tidigare kallades främmande språk
Modersmål
barns och elevers första språk och ämnet modersmål (med kursplan
och betygskriterier)
Modersmålselev
elev som deltar i modersmålsundervisning/elev med annat modersmål
än majoritetsspråket svenska
Modersmålslärare
lärare som stöder barns modersmålsutveckling i förskola och som
undervisar i förskoleklass och skola i och på modersmål
Modersmålsstöd
stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan
Nationella minoriteter
de fem i Sverige erkända nationella minoriteterna: judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar
Nationella minoritetsspråk
jiddisch, finska, meänkieli, romani chib, samiska,
Skolspråk
ett språk som eleven fått undervisning på före ankomsten till Sverige
Studiehandledning
handledning på modersmål eller svenska vanligen en eller ett par
timmar i vecka
Tvåspråkig undervisningsgrupp undervisningsgrupp där elever med ett gemensamt annat modersmål
än svenska får undervisning både i och på modersmålet och svenska/
svenska som andraspråk
Tvåspråkighet
här avses tvåspråkighet med svenska och ett annat modersmål
Utländsk bakgrund
i Skolverkets statistik används denna kategorisering för elever som
antingen själva är födda utomlands eller vars båda föräldrar är födda
utomlands
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Inledning

Introduktion
Sverige utvecklas alltmer till ett flerspråkigt land. En sorts flerspråkighet
har alltid funnits. Vid sidan av svenskan har de inhemska minoritetsspråken samiska och finska talats. Även meänkieli, romani chib och jiddisch
har en historia som går långt tillbaka i tiden. För ca 10 000 döva fungerar
teckenspråk som modersmål. På ett kulturellt och vetenskapligt plan har
de klassiska språken latin och grekiska bidragit inte minst vad gäller ordförråd och nybildning av termer.
Vad som emellertid gjort flerspråkigheten ännu tydligare och mer lik
förhållanden i andra länder är den arbetskraftsinvandring som inleddes
under 1960-talet och utökades med flyktinginvandring under 1900-talets
sista årtionden.
Alltfler barn och ungdomar i Sverige, liksom i övriga västländer, växer
upp i flerspråkiga familjer. En del av dessa tillhör någon av de fem nationella minoriteterna, andra har kommit hit som flyktingar eller invandrat av andra skäl och många som själva är födda i Sverige har föräldrar
som kommit hit från andra länder. Bland de flerspråkiga familjerna
finns även svensktalande familjer som under längre eller kortare tid bott
utomlands och där barnens tidigare skolspråk och ibland också umgängesspråk är ett annat än föräldrarnas modersmål. Adoptivbarnen som
kommit hit från andra länder är ytterligare en grupp där det finns ett
annat språk i familjen även om föräldrarna är svensktalande. I familjer
där föräldrarna har olika modersmål kan umgängesspråket även vara ett
tredje språk, t.ex. svenska eller engelska, som då blir barnens ”modersmål” eller snarare ”förstaspråk”1 .
De förslag till åtgärder för att stödja utvecklingen av modersmålsstödet och undervisningen i och på modersmål som Skolverket lägger fram
i denna rapport utgår från denna mångfald av språk som de flerspråkiga barnen och eleverna har med sig när de kommer till förskolan
och skolan. Hur vi bemöter dem har en avgörande betydelse för hur
de kommer att utvecklas som individer, vilka språkliga kompetenser
de kommer att uppnå i sina olika språk och för deras kunskapsutveckling. Språk och identitet hänger oupplösligt samman liksom språk och
lärande.
Skolverkets kartläggning visar, att det är nödvändigt att förskola och
skola ges bättre förutsättningar att uppmärksamma de flerspråkiga och
flerkulturella barnen och eleverna utifrån deras speciella förutsättningar
för att de ska kunna utveckla avancerad språkfärdighet i sina olika språk.
Likaså måste de flerspråkiga eleverna som har behov av särskilda åtgärder för att nå kunskapsmålen i olika ämnen i högre utsträckning få stöd
på de språk som bäst gagnar deras möjligheter till måluppfyllelse.

1

En lista med förklaringar
för en del benämningar som
används finns i början av
denna rapport.
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Behovet av insatser skiftar från individ till individ. Skolverket vill
betona att det är viktigt att planeringen för dessa barns och elevers
utveckling sker i perspektivet från förskolan och genom hela grundoch gymnasieskolan. Skolverkets överväganden och förslag utgår från
tre aspekter när det gäller modersmålsstödet och modersmålsundervisningen – dess betydelse för identitetsutvecklingen, modersmålet som ett
av de flerspråkiga barnens och elevernas språk och modersmålet som
ett verktyg för utveckling och lärande. Dessa tre aspekter är beroende av
varandra men genom att tydliggöra dem blir det möjligt att formulera
olika sätt att möta de flerspråkiga barnen och eleverna.
Titeln på rapporten Flera språk – fler möjligheter knyter an till Skolverkets bedömning, att det behövs förändringar när det gäller förskolans
och skolans sätt att bemöta de flerspråkiga barnen och eleverna samt
att det är möjligt att åstadkomma sådan förändring. Förstärkning av
både modersmålsstödet och undervisningen i och på modersmålet och
svenska som andraspråk skapar mer jämlika förutsättningar för dessa
barns och elevers utveckling och lärande. Satsningar på fördjupade kompetenser i många språk är också positivt för hela samhället.
Redovisningen till regeringen består av denna rapport samt de separata bilagorna:
• Modersmålsstöd och modersmålsundervisning – organisation och omfattning
2002, AzizaHussein Abdalla, Katarina Magnusson och Ulla Nordenstam
• Attityder till modersmål och integration, Kairos Future AB
• Modersmålsundervisningen – en forskningsöversikt, Veli Tuomela
• Tre decenniers modersmålsstöd – om modersmålsstödet i förskolan 1970–2000,
Ulla Nordenstam
• Beräknat behov och rekryteringsbehov av modersmålslärare, Statistiska Centralbyrån

Regeringsuppdraget
Regeringen beslutade den 28 juni 2001 att uppdra åt Statens skolverk
att
• belysa organisationen och omfattningen av modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen samt studiehandledningen i
den obligatoriska skolan och gymnasieskolan,
• belysa attityder hos personal i förskolan och skolan, barn/elever och
föräldrar när det gäller modersmålsstöd och modersmålsundervisning,
• belysa förutsättningar och hinder för att framgångsrikt kunna bedriva
modersmålsstöd och modersmålsundervisning,
• belysa relationen mellan modersmålsstöd, modersmålsundervisning/
studiehandledning och måluppfyllelse,
• kartlägga behovet av lärare/personal och utbildningsnivå på befintliga lärare/personal,
• föreslå olika stimulansåtgärder, eventuella förordningsförändringar
och andra åtgärder som bedöms verkningsfulla, och
• belysa eventuella ekonomiska konsekvenser av föreslagna åtgärder.
Uppdraget skulle redovisas senast den 15 maj 2002. Som bakgrund till
uppdraget angav regeringen bl a att satsningarna i syfte att förbättra
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situationen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund ska fortsätta, och att modersmålsstöd och modersmålsundervisning är ett led
i arbetet med att stärka barns och ungdomars personliga och kulturella identitet samt att främja deras utveckling till flerspråkiga individer.2

Genomförande av uppdraget
För att kunna ge en bred och allsidig belysning av hur modersmålsstödet och modersmålsundervisningen fungerar idag, och av utvecklingen
under de senaste decennierna, har flera delstudier genomförts. Tyngdpunkten har legat på situationen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, men också förskoleklassen och elever i behov av särskilt stöd har
behandlats, liksom fristående skolor.
Erfarenheter, synpunkter och önskemål har dessutom inhämtats från
kommunrepresentanter, organisationer, lärargrupper och andra som på
olika sätt är involverade i arbete med flerspråkiga barn och elever, och
även från barn, elever och föräldrar.
Följande delstudier har genomförts inom ramen för uppdraget:
• En rikstäckande kartläggning av modersmålsstödets och modersmålsundervisningens omfattning och organisation. Kartläggningen omfattar alla kommuner i landet och har genomförts som en postenkät. Enkäten tar
upp frågor som rör kommunernas planering, styrning, information,
uppföljning och utvärdering av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Även studiehandledningen ingår. Statistiska centralbyrån (SCB) har svarat för genomförandet av enkäten. Resultatet
redovisas i del 23.
• En kvalitativ studie av attityder hos personal i förskola och skola samt
barn/elever och föräldrar. Attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning och till integration, mångfald och flerspråkighet
har belysts med hjälp av intervjuer och s.k. fokusgrupper. Undersökningen omfattar barn och elever i åldrarna 5, 11 och 17 år samt föräldrar och personal vid ett antal förskolor och skolor. Studien har
genomförts av Kairos Future AB på uppdrag av Skolverket. Resultatet
redovisas i del 34.
• En forskningsöversikt över modersmålsundervisningen. Fil dr Veli Tuomela
vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms Universitet, har sammanställt en översikt över aktuell forskning om modersmålsundervisningen i Sverige på uppdrag av Skolverket. Översikten innehåller
även en beskrivning av den svenska modersmålsundervisningen i ett
historiskt perspektiv. Översikten redovisas i del 45.
• Tre decenniers modersmålsstöd – om modersmålsstödet i förskolan 1970–2000.
En sammanställning har gjorts av hur modermålsstödet i förskolan
har utvecklats under perioden 1970–2000. Tyngdpunkten ligger på
modersmålsstödets utformning, organisation och omfattning. Rapporten innehåller en sammanfattning av erfarenheter som gjordes
under den period då modersmålsstödet byggdes ut. Översikten redovisas i del 56.
• Beräknat behov och rekryteringsbehov av modersmålslärare. SCB har på uppdrag av Skolverket beräknat tillgången på och behovet av modersmålslärare fram till och med år 2020. SCB har beräknat dels det totala

2

3

4

5

6

Uppdraget finns som bilaga
1 i denna rapport.
Modersmålsstödet och
modersmålsundervisningen
2001, Aziza Hussein Abdalla,
Katarina Magnusson och
Ulla Nordenstam, del 2.
Attityder till modersmål och integration, Kairos Future AB,
del 3
Modersmålsundervisningen –
en forskningsöversikt, Veli Tuomela, del 4
Tre decenniers modersmålsstöd
– om modersmålsstödet i förskolan 1970–2000, Ulla Nordenstam, del 5
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behovet av lärare, dels det rekryteringsbehov som finns per femårsperiod för att balans mellan tillgång och behov ska råda vid slutet av
varje femårsperiod. Beräkningar har gjorts utifrån antaganden som
anknyter till de förslag som Skolverket lägger i regeringsuppdraget.
Prognosen redovisas i bilaga.
Dessutom har följande externa kontakter tagits:
• En referensgrupp har bildats med företrädare för 18 kommuner (referenskommunerna), som tillsammans svarar för drygt 60 procent av de
barn och elever som deltog i modersmålsstöd och modersmålsundervisning 2001. Tre möten med referenskommunerna har anordnats
av Skolverket under perioden november 2001–mars 2002. Kommunerna har getts tillfälle att redovisa erfarenheter och diskutera attitydoch utvecklingsfrågor, organisationsfrågor dels vid dessa möten, dels
skriftligt som svar på diskussionsfrågor (enkät). Gruppen har också
lämnat förslag på verkningsfulla åtgärder för att förstärka modersmålets ställning i de olika verksamhetsformerna.
De 18 kommunerna är: Botkyrka, Göteborg, Haparanda, Helsingborg,
Jönköping, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Lund, Malmö, Norrköping,
Stockholm, Sollentuna, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala och
Växjö.
• Erfarenheter, synpunkter och önskemål angående åtgärder har inhämtats från fackliga organisationer, Svenska Kommunförbundet, etniska
organisationer och informella nätverk med modersmålslärare och
utbildningsansvariga i vissa kommuner. Modersmålslärare och representanter från etniska organisationer har vid flera möten och/eller
studiedagar anordnade av Skolverket getts tillfälle att lämna synpunkter och förslag på utvecklingen av modersmålsstödet och undervisningen i och på modersmål. Flera av dem har även deltagit i mötena
med referenskommunerna (se ovan).
Undervisningsråden Mai Beijer och Ingela Nyman, båda Skolverket,
har varit ansvariga för uppdragets genomförande. Katarina Magnusson,
rektor vid språkenheten i SDN Linnéstaden i Göteborg, har varit huvudexpert. I arbetsgruppen har även ingått undervisningsråden Madeleine
Dahlborg, Aziza Hussein Abdalla, Ulla Nordenstam och experten Mats
Wennerholm, samtliga Skolverket, samt Gunnel Olsson, rektor vid språkenheten i SDN Gunnared, Göteborg. Vid litteratursökningen har arbetsgruppen haft stöd av Skolverkets bibliotekarie Margareta Rosenqvist
Soliman.
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Sammanfattning och förslag

Med denna rapport vill Skolverket ge en bred och allsidig belysning av
hur modersmålsstödet och modersmålsundervisningen fungerar idag.
Tyngdpunkten i rapporteringen ligger på situationen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, men även förskoleklassen och elever i behov
av särskilt stöd liksom fristående skolor har behandlats.
Erfarenheter, synpunkter och önskemål har inhämtats från kommuner, organisationer, lärargrupper samt från barn, elever och föräldrar.
Till arbetet har varit knuten en referensgrupp bestående av företrädare
för 18 kommuner (referenskommunerna) som tillsammans svarar för
drygt 60 procent av de barn och elever som deltar i modersmålsstöd och
modersmålsundervisning.
Inom uppdraget har genomförts följande delstudier:
• En rikstäckande kartläggning av modersmålsstödets och modersmålsundervisningens omfattning och organisation. Kartläggningen omfattar alla kommuner i landet och har genomförts som en postenkät.
SCB har svarat för genomförandet och resultatet redovisas i del 2.
• En kvalitativ studie av attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning och till integration, mångfald och flerspråkighet.
Studien omfattar barn och elever i åldrarna 5, 11 och 17 år samt föräldrar och personal vid ett antal förskolor och skolor. Studien har
genomförts av Kairos Future AB och resultatet redovisas i del 3.
• En översikt över aktuell forskning om modersmålsundervisningen i
Sverige har sammanställts av fil dr Veli Tuomela vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms Universitet. Översikten innehåller
även en beskrivning av den svenska modersmålsundervisningen i ett
historiskt perspektiv och redovisas i del 4.
• Tre decenniers modersmålsstöd. En sammanställning har gjorts av
hur modersmålsstödet i förskolan har utvecklats under perioden
1970–2000.
• Beräknat behov och rekryteringsbehov av modersmålslärare. SCB har
på uppdrag av Skolverket beräknat tillgången på och behovet av
modersmålslärare fram till och med år 2020. Här beräknas dels det
totala behovet av lärare, dels det rekryteringsbehov som krävs per
femårsperiod för att balans mellan tillgång och behov ska råda. Prognosen redovisas i bilaga.

Modersmål och Moderna språk i styrdokumenten

I detta avsnitt redogörs för de bestämmelser som gäller för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
liksom tvåspråkig undervisning och undervisning på engelska i grund17
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skolan. Bakgrunden till utvecklingen av kursplanen i engelska och övriga
moderna språk beskrivs och konsekvenser av olikheter mellan kursplanen i moderna språk och modersmål redovisas.

Omfattning och organisation

Omfattningen av modersmålsstöd och modersmålsundervisning har
under 1990-talet minskat i förskolan och alla skolformer utom i de fristående skolorna. Kännetecknande för dagens modersmålsundervisning
är att den inte ingår som en naturlig del i skolans reguljära verksamhet.
Kommunernas sätt att organisera modersmålsstöd och modersmålsundervisning är mycket likartat. I allmänhet:
• ges största delen av stödet/undervisningen av ambulerande lärare
med arbete på flera förskolor/skolor
• ligger undervisningen i modersmål i stor utsträckning på eftermiddagstid
• bedrivs en mindre del av modersmålsundervisningen i form av studiehandledning
• får ingen eller liten andel undervisningsgrupper ämnesundervisning
på modersmålet
• är ansvaret för verksamheten i kommunen samlat på en enhet där
skolledningen bl a tar emot anmälningar om modersmålsstöd och/
eller modersmålsundervisning, har personalansvar för modersmålslärarna och initierar kompetensutveckling.

IT och läromedel i modersmålsundervisningen

Förproducerade läromedel och lexikon spelar en viktig roll för modersmålsundervisningens kvalitet. För många språk finns inga läromedel
att hämta från ursprungsländerna och här är det även fortsättningsvis
nödvändigt med utveckling i Sverige. Informationsteknologin erbjuder
nya möjligheter både när det gäller tillgång till ett varierat utbud av
texter, bilder och ljud och för kommunikation mellan elever och lärare i
Sverige, andra mottagarländer och i många fall även med ursprungsländerna. Även distansundervisning i och på modersmål kan bli möjlig i
ökad omfattning genom IT.

Attityder till modersmålsstöd och undervisning i och på modersmål

Kartläggningen av attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning visar, att det finns en skillnad i attityder mellan de skolledare,
lärare, elever och föräldrar som har direkt och regelbunden kontakt
med verksamheten och de som inte har det.
Medvetenheten om modersmålets betydelse för identitet, språkutveckling och lärande är stor bland dem som på olika sätt är involverade
i verksamheten medan ifrågasättande och negativa attityder är vanliga i
samhället i övrigt.
Av den kvalitativa attitydundersökningen som genomfördes av Kairos
Future framgår, att många av deltagarna är överens om vikten av modersmålsverksamheten men kritiska till formerna för genomförandet. Resultaten av attityderna till integration uppvisar en spännvidd i attityder som
går från att individen ska anpassa sig till det rådande till att det är positivt
med olika språk och kulturer, alltså från assimilation till pluralism.
En intressant motsättning i denna attitydundersökning är, att å ena
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sidan attityder till modersmål är positiva men att å den andra inställningen till integration innebär ett förnekande av kulturell bakgrund.

Förutsättningar och hinder

I de kommuner som anordnar modersmålsstöd finns det enligt Skolverkets kartläggning förutsättningar för en fungerande verksamhet i form
av en engagerad och kompetent personal. Som hinder uppges framför
allt brist på resurser och att rätten till modersmålsstödet inte är reglerad.
Kartläggningen visar också att det i teorin finns förutsättningar att
anordna välfungerande modersmålsundervisning i skolan, men att lärare
och övrig personal många gånger upplever att de praktiska problemen
försvårar arbetet. Eftermiddagsundervisning, gruppsammansättning och
begränsad undervisningstid har bidragit till att undervisningen i sin
nuvarande form har låg status och många gånger uppfattas som mindre
viktig än annan undervisning.
Olika former av utvecklingsarbete för att höja kvalitén på stödet/
undervisningen förekommer på många håll liksom kompetensutveckling om t.ex. språkutveckling och flerkulturell undervisning.
Sammantaget anges bristande resurser och omgivningens negativa
attityd som de allvarligaste hindren för att utveckla modersmålsstödet
och modersmålsundervisningen. Kommunernas nedskärningar under
den senaste tioårsperioden har i hög grad drabbat dessa verksamheter.

Lärare och personal

Antalet lärare och personal för modersmålsstöd och modersmålsundervisning har minskat under den senaste tioårsperioden. Möjligheterna
till utbildning för flerspråkiga förskollärare och modersmålslärare har
i praktiken försvunnit. Genom kompetensutveckling, uppdragsutbildningar etc. har ett antal kommuner, särskilt i storstadsregionerna, initierat och genomfört kompetenshöjande insatser.
Den nuvarande lärarutbildningen ger ökade möjligheter för både förskollärare och lärare i grund- och gymnasieskolan att få en utbildning
som inkluderar ämnesområdet modersmål. Högskoleverkets behörighetsgivning och möjligheten till introduktionsperiod och lämplighetsprov för lärare med utländsk lärarutbildning kan på sikt innebära att
antalet behöriga flerspråkiga lärare ökar i skolan.

Relationen mellan modersmålsstöd, undervisning i och på modersmål
och måluppfyllelse

Modersmålsstödet i förskolan byggdes upp under 1980-talet men fick
allt sämre villkor under 1990-talet. Samtidigt ger all forskning belägg
för att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldrarna och att
det är då förutsättningarna att grundlägga en aktiv tvåspråkighet är som
störst.
Forskning och erfarenhet visar också att såväl inlärningen av svenska
som barnets kognitiva utveckling underlättas om barnet fått tillfälle att
arbeta med begreppsbildning på det modersmål som talas i hemmet
samtidigt som mycket arbete läggs ned på det svenska språket. Satsning
på de tvåspråkiga barnens utveckling och lärande i förskolan innebär
alltså satsning på både modersmål och svenska.
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Skolverket har i olika studier konstaterat att det föreligger resultatskillnader mellan elever med inhemsk och utländsk bakgrund. Skillnaderna beror på flera faktorer, inte minst sociala och ekonomiska, men i
en del fall har verket konstaterat att skolan brister i sitt ansvar avseende
varje elevs rätt till stöd och utveckling och att en konsekvens är att vissa
elever med annat modersmål än svenska inte erhåller den utbildning de
har rätt till.
I detta avsnitt redogörs också för svensk och internationell forskning
kring studieresultat för flerspråkiga elever. Forskningen pekar entydigt
på:
• att elevens kognitiva utveckling, lärande och identitetsutveckling främjas av undervisning på bägge språken
• att skolans och samhällets attityd till elevens språkutveckling påverkas
av sociokulturella processer
• att den pedagogik som används ska anknyta till elevens språkliga och
kulturella erfarenheter
• att bedömning av elevers språk- och begreppsutveckling måste göras
utifrån en helhetssyn på språk och lärande
• att anknytning mellan hem och skola har en avgörande betydelse
eftersom förståelse och kunskap hos lärare och föräldrar är det viktigaste för att stödja barnens skolframgång.

Överväganden och förslag

Kartläggningen visar att modersmålets status behöver stärkas, så att
modersmålet blir en självklar, integrerad del av verksamheten i förskola
och skola.
Enligt Skolverkets bedömning bör ett långsiktigt perspektiv på arbetet
med flerspråkiga barns kognitiva och språkliga utveckling prägla förskolans och skolans arbete.
Utgångspunkter för detta arbete är kunskap om barnens och elevernas behov och förutsättningar, ett synliggörande av den språkliga kompetensen och ett beaktande av de flerspråkiga barnens situation.
Enligt Skolverket bör en rad åtgärder vidtas.
Kraven ska skärpas på att huvudmän och verksamheter utgår från
varje barns och elevs behov och förutsättningar i planering, uppföljning
och kvalitetsarbete.
Individuella utvecklingsplaner för barn och elever, utarbetade i
samråd mellan elever, lärare och föräldrar är enligt Skolverket en lämplig åtgärd. I barnomsorgen och förskolan skulle planerna omfatta åtgärder avsedda att främja barnens allsidiga utveckling och lärande. I skolan
skulle planerna omfatta åtgärder för resultatförbättring och åtgärder
ämnade att tillgodose de flerspråkiga elevernas rätt till stöd för utveckling av modersmål och svenska.
En utveckling kommunalt och lokalt som syftar till att göra modersmålsutvecklingen hos barn och elever till en integrerad del i den dagliga
verksamheten ska stödjas och stimuleras. För att skapa bättre inlärningsmiljöer finns också anledning att pröva om det är möjligt att i större
utsträckning samla barn respektive elever med samma modersmål till
vissa förskolor och undervisningsgrupper.
En förutsättning för fortsatt utveckling är också förändrade attityder
till modersmålet. Den kunskap som forskningen ger om värdet av ett
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starkt modersmål bör spridas i olika former till lärare, skolledare, elever
och föräldrar. Det föreligger behov av att tydliggöra nyttan av modersmålsstöd och undervisning på och i modersmål för barns och elevers
utveckling och lärande för tjänstemän och beslutsfattare på kommunal
nivå.
Modersmålets betydelse för att nå ökad måluppfyllelse ges också
belägg för i forskning. En diskussion om olika vägar att nå ökad måluppfyllelse bör föras med politiker och skolledare och resurser avsättas för
försöksverksamhet av olika slag.
Fortsatta försök med utveckling av studiehandledning på modersmål
till undervisning på modersmål i andra ämnen ska stödjas. Den snabba
utvecklingen av IT och tillgång till texter på många språk i lärmiljöer kan
utnyttjas mycket brett.
En utveckling av statliga styrdokument fortgår i syfte att ta ett helhetsgrepp över styrdokument för samtliga språk utifrån en analys av de
språkliga kompetenser som finns i dagens Sverige. I det sammanhanget
utnyttjas också möjligheter att jämföra språkliga kompetenser länder
emellan.

Tre aspekter på modersmålet
Under kartläggningen har det blivit tydligt att det går att särskilja olika
syften med modersmålsstödet och modersmålsundervisningen.
1. Modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen.
En trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling. Att
bli sedd som den man är med en dubbel kulturbakgrund har avgörande
betydelse för den egna självbilden. Kartläggningen har visat att barn och
elever med flerkulturell bakgrund behöver bättre stöd i förskola och
skola för sin utveckling som flerspråkiga och flerkulturella individer.
Inom förskolan finns idag de största bristerna när det gäller stödet
för de flerspråkiga barnen. De skrivningar som finns i läroplanen om
förskolans skyldighet att stödja de flerspråkiga barnens utveckling i och
på deras olika språk inte är tillräckliga för att dessa barn ska få tillgång
till modersmålsstöd i förskolan.
2. Modersmålet som ett av de flerspråkiga barnens och elevernas språk.
Kunskaper i flera språk är något som lyfts fram som önskvärt i olika sammanhang både i Sverige och internationellt.
Ur ett individperspektiv är det viktigt att individen får stöd att stärka
sitt modersmål och stimulans att gå vidare med både fördjupning och
breddning av olika språk till nya kompetenser. Denna utveckling äger
givetvis rum hela livet. Statliga styrdokument bör underlätta denna process.
Stärkta språkkunskaper ökar individens möjligheter att fungera i ett
mångkulturellt samhälle och i ett samhälle med internationella kontakter. Ökade kunskaper bidrar till öppenhet och förståelse för andra kulturer, värderingar och tänkesätt. Regelstyrning i förordningstext bör ses
över utifrån nya situationer och behov i samhället.
De organisatoriska förutsättningarna för ett stärkande av modersmålsundervisningen är mycket bristfälliga visar Skolverkets kartläggning.
Krav bör ställas på att organisationen av undervisningen ska leda till
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att språkutveckling är en del av utbildningen och genomförs på många
olika flexibla sätt utifrån barns och elevers behov.
3. Modersmålet som ett verktyg för lärande.
Kunskapsutveckling kan ske på olika språk men villkoren är olika. I
nästan all verksamhet i förskolan i Sverige används svenskan som kommunikationsspråk mellan barn och vuxna. Undervisningsspråket i skolan
är oftast svenska som ju även är modersmål för majoritetseleverna. För
elever med annat modersmål innebär detta, att de dels måste nå motsvarande nivå i svenska som den som majoritetseleverna har förvärvat
både före skolstarten och vidareutvecklar under hela skoltiden, dels att
de under många år måste inhämta nya kunskaper i olika ämnen på ett
språk där deras språkbehärskning är begränsad.
Forskning och erfarenhet inom förskolan visar att det finns goda förutsättningar för de flerspråkiga barnens utveckling och lärande i grupper där det finns barn och personal som talar såväl barnets modersmål
som svenska. Modersmålsstödet ska vara en integrerad del i förskolans
verksamhet och inte ges i form av ”språklektioner”. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna och i lek och skapande verksamhet och samma förskolepedagogiska principer är tillämpliga på modersmålsstödet som på
annan verksamhet i förskolan.
Enligt aktuell forskning, t.ex. Thomas och Colliers, är den undervisningsmodell som ger bäst resultat i skolan den där de flerspråkiga
eleverna får undervisning i sammansatta klasser där hälften av eleverna
har majoritetsspråket som modersmål och den andra hälften ett annat
gemensamt modermål och där hälften av undervisningen sker på majoritetsspråket och hälften på de andra elevernas modersmål. Näst bästa
resultat ger undervisning i tvåspråkiga klasser där eleverna får hälften av
undervisningen på sitt modersmål och hälften på majoritetsspåket.
Den modell som enligt denna undersökning ger sämst resultat är den
som är vanligast här i Sverige, nämligen att de flerspråkiga eleverna får
undervisning endast på majoritetsspråket och undervisningen i detta
språk som andraspråk ges vid sidan av den övriga undervisningen.

Kompetensutveckling och utbildning
Den kraftigt minskade omfattningen av modersmålsstödet har medfört,
att den kompetens om de flerspråkiga barnens förutsättningar och
behov som tidigare funnits, i stor utsträckning gått förlorad. Skolverket
menar att en kompetensutveckling som omfattar all personal inom förskolan måste få hög prioritet.
I grundskolan har det förhållandet att modersmålsundervisningen i
hög utsträckning sker på eftermiddagstid och skild från annan undervisning medfört, att övriga lärare går miste om den kunskap som modersmålslärare hade kunnat förmedla om de flerspråkiga eleverna. Många
lärare är numera inte medvetna om modersmålets betydelse för dessa
elevers lärande. Likaså har kunskapen om dessa elevers kulturbakgrund
minskat och därmed också förutsättningen för att kunna utveckla undervisningen i alla ämnen i en interkulturell riktning.
Den nya lärarutbildningen som startade hösten 2001 har förutsättningar att erbjuda utbildning för modersmålslärare men än så länge
märks ingen nämnvärd efterfrågan. För att möta behoven av utbildade
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modersmålslärare både inom förskolan och skolan behövs därför åtgärder för att göra utbildningen attraktivare. Ett sätt att åstadkomma detta
är att modersmålslärarna får en bredare bas så att de kan undervisa både
i språket och på språket i olika ämnen. För modersmålslärare som har
tillräckliga språkkunskaper för att kunna undervisa på svenska skulle en
vidgning av deras kompetens till fler ämnen innebära att deras totala
situation förbättrades genom att de inte är lika utsatta vid en eventuell
minskning av elevunderlaget i det egna språket.
Enligt Skolverkets bedömning är flerspråkighet och flerkulturell kompetens värdefulla tillgångar i barnomsorg och skola, som också bör beaktas vid meritvärdering och lönesättning.

Metodutveckling med ny teknik
Ämnesdidaktisk forskning inom modersmålsområdet har förekommit
endast i begränsad omfattning och tillgången på metodmaterial har
varit knapp. Här är den snabba utvecklingen av nya möjligheter på Internet av speciellt intresse. Lärare når mer material än de någonsin tidigare
gjort och de kan via nätverk hålla sig informerade om aktuell forskning
och om kurser och andra aktiviteter. Fortbildning av lärare och undervisning av elever kan också delvis ske på distans med ny teknik och anpassad pedagogik.
Skolverket har utvecklat en webbplats Tema Modersmål där aktiva
modersmålslärare ansvarar för information och pedagogiskt material
på sina respektive språk. Lärarna arrangerar även virtuella mötesplatser
med anslagstavlor, diskussionsforum, e-postlistor och videomöten. Elever
deltar i diskussioner och presenterar egna arbeten. Föräldrar kan informera sig om stödet och undervisningen och även använda resurser på
Internet för att stärka sina barns språkutveckling. Denna plats har funnits endast drygt ett år och omfattar våren 2002 tiotalet språk och antalet
språk ökar hela tiden.
Skolverket åtar sig:
• att genom generella och riktade insatser bidra till spridning av kunskap om värdet av utveckling av modersmål ur ett samhällsperspektiv
och ett individperspektiv
• att i stöd och referensmaterial om kvalitetsutveckling och resultatförbättring i ökad utsträckning framhålla modersmålets betydelse
• att utarbeta allmänna råd och referensmaterial för verksamhet i förskola och undervisning i skola som rör de flerspråkiga barnen och
eleverna
• att göra en analys av samtliga kursplaner i modersmål, svenska som
andraspråk och övriga språk i syfte att göra en översyn av språkens
ställning och förutsättningar. Internationella jämförelser ska genomföras och analysen leda till överväganden om grad av harmonisering
• att fortsätta utveckla metoder för bedömning av de flerspråkiga barnens och elevernas språk- och begreppsutveckling i deras olika språk
• att fortsätta att stödja utveckling av modersmålsundervisning med
hjälp av ny teknik och anpassad pedagogik
• att tillsammans med Högskoleverket och Svenska kommunförbundet
verka för att utbildningen av tvåspråkiga förskollärare och modersmålslärare blir mer attraktiv.
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Författningsändringar
Skolverket föreslår:
• att modersmålsstödet regleras i författning och ska vara obligatoriskt
för kommunen att anordna för barn i förskola från ett års ålder om
föräldrarna så önskar
• att rätten till modersmålsundervisning i förskoleklass regleras i författning
• att förordningstext om rätt till modersmålsundervisning sammanlagt
högst sju år tas bort ur grundskoleförordningen
• att kurserna i modersmål på gymnasial nivå får poängen 200 vardera
för kurserna A och B. Aktiv tvåspråkighet ger 100 poäng
• att de tidsbegränsningar som finns för vissa årskurser och språk i
grundskoleförordningen när det gäller undervisning på annat språk
än svenska tas bort och att det ska vara möjligt att anordna undervisning på modersmål eller tidigare skolspråk även i gymnasieskolan
• att en översyn görs av förordningstext om engelskspråkig undervisning
i grundskolan och gymnasieskolan, så att den även motsvarar behov
av undervisning på engelska för flerspråkiga elever med engelska som
modersmål respektive de som haft engelska som tidigare skolspråk
• att asylsökande, nyanlända och övriga elever med annat modersmål
än svenska som har svårigheter med att följa undervisning på svenska
ska ha rätt till undervisning på modersmål eller tidigare skolspråk i
olika ämnen under den tid de lär sig svenska
• att omfattningen av studiehandledning och undervisning på modersmålet ska beslutas i samråd med elever och föräldrar.
Riktade satsningar på kompetensutveckling
Skolverket föreslår:
• att personal i förskolan får möjlighet till kompetensutveckling som rör
mångkulturalitet och arbete i mångkulturella grupper för att bättre
kunna bidra till alla barns positiva identitetsutveckling
• att lärare som i sin undervisning möter flerspråkiga elever får möjlighet till kompetensutveckling för att bättre kunna handleda de flerspråkiga eleverna i deras lärande i olika ämnen samt att lärare inom
särskolan, specialskolan och olika former av särskilda utbildningsmodeller för elever i behov av särskilt stöd prioriteras när det gäller sådan
kompetensutveckling
• att modersmålslärare som saknar grundutbildning får möjlighet till
kompetensutveckling som behandlar de flerspråkiga barnens och
elevernas modersmålsutveckling i en minoritetssituation, språkbedömning för språkutveckling samt synen på barn och elever och
utveckling och lärande i förskola och skola i Sverige
• att modersmålslärare får möjlighet att vidga sin kompetens så att de
även kan undervisa på modersmålet i olika ämnen
• att modersmålslärare som har tillräckliga språkkunskaper för att
kunna undervisa på svenska får möjlighet att vidga sin kompetens till
att omfatta fler ämnen.
Effekter och kostnader
De föreslagna satsningarna på utveckling av modersmålsstödet och den
flerspråkiga verksamheten i förskolan och undervisningen i och på
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modersmål i grund- och gymnasieskolan kommer enligt Skolverkets
bedömning att innebära positiva effekter både för de enskilda barnen
och eleverna och för hela samhället. Goda kunskaper i många språk är
något som efterfrågas alltmer inom olika sektorer i vårt samhälle och
vid internationella kontakter. För de flerspråkiga eleverna kommer satsningarna på undervisning på modersmålet medföra, att fler kommer att
nå ökad måluppfyllelse i olika ämnen.
• Modersmålsstöd i förskolan
Skälet till att Skolverket förordar att modersmålsstödet i förskolan ska
vara obligatoriskt för kommunerna att anordna och att det ska omfatta
barn från ett års ålder är att forskning och beprövad erfarenhet visar att
satsningar som påbörjas tidigt är de som på sikt ger både bäst resultat
och är kostnadseffektivast.
Denna utvidgning av modersmålsstödet innebär ett ökat behov av
flerspråkig personal. Enligt de beräkningar som Skolverket låtit göra
skulle en ökning av modersmålsstödet till den nivå som stödet hade
före 1990-talets nedskärningar innebära att behovet av modersmålslärare i förskolan ökar med ca 1 300 lärare per år, motsvarande ca 850
årsarbetskrafter (vid samma tjänstgöringsomfattning som i grundskolan). Kostnaderna för detta kan beräknas till ca 270 miljoner kronor.
Denna beräkning utgår från att modersmålsstödet ges av ambulerande
lärare.
Det bästa resultatet nås dock när modersmålsstödet är en integrerad
del av den pedagogiska verksamheten i förskolan. Ökad tillgång till flerspråkig personal innebär att behovet av ambulerande modersmålslärare
minskar och därmed också de tillkommande kostnaderna för modersmålsstödet. Om till exempel det ökade modersmålsstödet till hälften
kan tillgodoses genom flerspråkiga förskollärare som arbetar inom barngrupperna, minskar de tillkommande kostnaderna till ca 135 miljoner
kronor.
• Undervisning i modersmål
Skolverket har även låtit SCB göra prognoser som gäller rekryteringsbehovet av modersmålslärare i grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola) och gymnasieskola. Eftersom minskningen av
undervisningsvolymen här jämfört med början av 1990-talet inte är lika
stor som i förskolan skulle en ökning till samma nivå som undervisningen hade före nedskärningarna innebära ett ökat behov årligen om
ca 300 modersmålslärare, motsvarande ca 200 årsarbetskrafter. Kostnaden kan uppskattas till ca 70 miljoner kronor.
• Undervisning och studiehandledning på modersmål
Undervisning som sker på ett annat språk än svenska behöver inte kosta
mer än den som sker på svenska, förutsatt att undervisningsgrupperna
är jämförbara.
Undervisningen för de nyanlända och asylsökande eleverna blir effektivare om den i tillämpliga delar sker på modersmålet eller tidigare skolspråk Detta medför att undervisningstiden kan minskas och därmed
även kostnaderna för undervisning i förberedelseklasser och motsvarande grupper.
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Idag når många flerspråkiga elever inte kunskapsmålen i olika ämnen
trots olika stödinsatser. För många av dessa elever skulle möjligheterna
att nå målen öka väsentligt om stödet gavs på modersmålet. Varje sådan
elev som når målen innebär en avsevärd minskning av de sammanlagda
undervisningskostnaderna.
De tillkommande kostnaderna för ökad ämnesundervisning och studiehandledning på modersmål kan enligt Skolverkets bedömning endast
delvis finansieras av motsvarande minskade kostnader för undervisning
på svenska. Skolverket föreslår därför att det tillförs extra medel till kommuner där det finns skolor som är beredda att utveckla nya modeller för
undervisning och studiehandledning på modersmålet.
• Kompetensutveckling av personal i förskola och skola
Enligt Skolverkets bedömning behövs initialt extra medel för kompetensutveckling för att klara den ökade omfattningen av modersmålsstödet i förskolan. Detta gäller också för en ökning av omfattningen av
undervisning och studiehandledning på modersmål. Verket vill i detta
sammanhang framhålla vikten av att beakta behov av kompetensutveckling för modersmålslärare vid fördelning av befintliga medel och inom
ramen för pågående utvecklingsinsatser.
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Modersmål och Moderna
språk i styrdokumenten

Rätten till modersmålsstöd, modersmålsundervisning
och studiehandledning
Modersmålsstöd i förskolan

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, står att ”Förskolan skall bidra till att barn
med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det
svenska språket och sitt modersmål”. Den enskilda kommunen ansvarar
för att förordningen följs genom att t.ex. anordna modersmålsstöd för
barn i förskolan.

Modersmålsundervisning i skolan

För undervisningen i förskoleklassen gäller Läroplan för grundskolan, Lpo
94, där det inte står något om de olika skolämnena och således inte
heller något om undervisning i eller på modersmål. Reglering av förskoleklassens modersmålsundervisning saknas även i övriga styrdokument.
Elever i grundskolan och gymnasieskolan har rätt till modersmålsundervisning om de har ett annat modersmål än svenska och använder detta
som dagligt umgängesspråk med minst en förälder/vårdnadshavare.
Undervisningen är frivillig för eleverna men kommunen har skyldighet att erbjuda ämnet. Denna undervisning regleras i grundskoleförordningen 2 kap. 9–14 §§ och gymnasieförordningen 5 kap. 9–14
§§. En samisk, tornedalsfinsk eller romsk elev ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Samma gäller även adoptivbarn med annat modersmål
än svenska. Motsvarande bestämmelser finns i gymnasieförordningen.
Modersmålsundervisningen i grundsärskolan regleras i särskoleförordningen 2 kap. §9 a och för gymnasiesärskolan i gymnasiesärskoleförordningen 5 kap. § 11. För asylsökande elever gäller sedan 1 januari 2002
samma regelverk som för övriga elever i grundskolan och gymnasieskolan7.

Studiehandledning på modersmål

Enligt både grundskole- och gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Elev som före sin
ankomst till Sverige har undervisats på annat språk än sitt modersmål får
ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om
det finns särskilda skäl.

Tvåspråkig undervisning i grundskolan

För elever som har ett annat modersmål än svenska som dagligt umgängesspråk får en kommun anordna delar av undervisningen i år 1–6 på

7

Dock omfattas asylsökande
elever inte av skolplikt och
gymnasiestudierna måste
påbörjas innan den asylsökande fyller 18 år.
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umgängesspråket (tvåspråkig undervisning). För elever med finska som
umgängesspråk får sådan undervisning anordnas även år 7–9. Under
den sammanlagda tiden som tvåspråkig undervisning anordnas får högst
hälften anordnas på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så
att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden.
I sameskolförordningen (1995:205) finns bestämmelser om integrerad samisk undervisning.

Engelskspråkig undervisning

En kommun kan under vissa förutsättningar även anordna huvuddelen
av undervisningen på engelska. Sådan undervisning regleras av grundskoleförordningen 2 kap. 8§.

Modersmål i fristående skolor

I fristående skolor ska, sedan 1997, de bestämmelser om modersmålsundervisning som gäller för motsvarande skolform inom det offentliga
skolväsendet tillämpas. Skolorna kan antingen anordna undervisningen
själva eller träffa avtal med annan anordnare.

Benämningen Modersmål
Benämningen hemspråk i förordningar byttes till modersmål i juli 1997.
Samtidigt fördes förordningarna om undervisningen i modersmål från
grundskoleförordningen kap.5 Särskilda stödinsatser till kap.2 Undervisningens innehåll.

Kursplaner och betygskriterier i modersmål
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasieskolan. Ämnet syftar till att ge elever med annat modersmål än svenska
möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i
modersmålet. För ämnet Modersmål finns kursplaner och betygskriterier i:
• Grundskolan
• Obligatoriska särskolan och träningsskolan
• Specialskolan
• Sameskolan
• Gymnasieskolans tre kurser, A-kurs 100 poäng, B-kurs 100 poäng och
Aktiv tvåspråkighet 50 poäng
• Gymnasiesärskolan
De nuvarande kursplanerna i modersmål är uppbyggda som både progressiva och alternativa kurser. Utmärkande för dem är att de även omfattar språkområdets kultur och understryker modersmålets betydelse för
en flerkulturell identitet och som stöd för elevernas kunskapsutveckling.
Kursplanerna kännetecknas av ett kontrastivt perspektiv vilket innebär
jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket och jämförelser mellan det som kännetecknar ursprungskulturen, minoritetskulturer
i Sverige och svenska förhållanden.
Som jämförelse kan nämnas att de nya reviderade kursplanerna i
engelska och övriga moderna språk har den karaktären att alla kurser
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bygger på den närmast föregående i en kunskapsmässig progression. I
dessa kursplaner finns inga alternativa kurser, och kurserna bygger på
varandra oberoende av ålder och skolform.

Former för stöd och undervisning i och på modersmål
Formerna för modersmålsstöd i förskolan är inte reglerat i styrdokument. Modersmålsstödet kan organiseras på olika sätt. Enligt referenskommunerna är den vanligaste modellen idag, att en ambulerande
lärare kommer till förskolan en eller ett par gånger i veckan och arbetar
med barnet/barngruppen.
En annan form för modersmålsstöd är att anställa flerspråkig personal i förskolegrupperna. Enligt de erfarenheter som redovisas i rapporten Tre decenniers modersmålsstöd erbjuder denna modell, som möjliggör
att modersmålsstödet integreras i den ordinarie verksamheten, de bästa
förutsättningarna för att stödja språk och identitetsutvecklingen hos
barnen. Denna modell underlättar även samarbetet med föräldrarna.
I grundskolan kan undervisningen i modersmål anordnas
• som språkval
• som elevens val
• inom ramen för skolans val
• utanför timplanebunden tid (dvs som extra ämne utöver annan
undervisning i skolan)
Om modersmålsundervisning för elev anordnas utanför timplanebunden tid har eleven rätt att få sådan undervisning sammanlagt högst sju
läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har dock
rätt till undervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov
av sådan undervisning. Begränsningen gäller inte modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib
och samiska eller om undervisningen avser ett annat nordiskt språk.
Merparten av undervisningen i modersmål i grundskolan sker idag
utanför timplanebunden tid.
I gymnasieskolan kan eleverna läsa sitt modersmål som
• individuellt val
• språkval (moderna språk)
• utökad studiekurs
För att eleven ska få delta i undervisningen krävs betyg i modersmål från
år 9 eller motsvarande kunskaper i modersmålet. Elever med begränsade kunskaper i föräldrarnas modersmål erbjuds ibland möjlighet att i
grundskolan studera det språket som ett modernt språk inom ramen för
språkvalet eller elevens val. Ett fåtal kommuner erbjuder också undervisning enligt kursplanen för Moderna språk i gymnasieskolan i vissa av de
tvåspråkiga elevernas modersmål.
Studiehandledning på modersmålet ska erbjudas elever i grundskolan och gymnasieskolan vilka inte har tillräckliga kunskaper i svenska för
att tillgodogöra sig undervisning på svenska. Detta innebär att eleverna
kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.
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Undervisning på modersmålet i olika ämnen förekommer i olika
former, t.ex. i sameskolan där merparten av undervisningen sker på
modersmålet eller i skolor/undervisningsgrupper med språkprofil där
undervisningen i vissa ämnen sker på modersmålet. För elever med
begränsade kunskaper i svenska innebär undervisningen på modersmål
eller tidigare skolspråk att de får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper i olika ämnen samtidigt som de lär sig svenska

Moderna språk – bakgrund och utveckling
Europarådet och EU-kommissionen

Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949
som ett forum för frågor av gemensamt intresse, t.ex. överenskommelser som rör sociala, kulturella och vetenskapliga frågor. Ett annat viktigt
område för rådets verksamhet är mänskliga fri- och rättigheter. Efter
att från början ha bestått av enbart västeuropeiska stater är organisationen i dag, efter de politiska förändringar som ägde rum mot slutet av
1980-talet, alleuropeisk. Inom sektorn Education and Culture har i flera
decennier ett omfattande arbete bedrivits kring språkundervisning/
språkinlärning. I detta arbete deltar för närvarande nästan femtio länder.
Syftet har varit att främja utvecklingen av undervisningen i främmande
språk i alla medlemsländer som ett medel att förbättra internationell
förståelse och samarbete. Arbetet har bedrivits i form av fleråriga projekt med olika inriktningar och tyngdpunkter. Här är några exempel:
Learning and Teaching Modern Languages for Communication, 1982–86, och
Language Learning for European Citizenship, 1990–96.
Sverige bidrar numera också till och deltar i det arbete som bedrivs
vid The European Centre for Modern Languages i Graz som startade sin verksamhet 1995 för att stödja utvecklingen av språkundervisningen i medlemsländerna.
Europarådets tidigare språkprojekt arbetade med beskrivningar, i
kommunikativa termer, av olika funktionella nivåer i språk. Redan 1975
presenterades en första studie som angav vad en vuxenstuderande skulle
kunna göra med det engelska språket för att bemästra vad man kallade
tröskelnivån, the threshold level, dvs reda sig språkligt i vardagliga situationer – framförallt i tal – vid besök i engelskspråkiga länder eller i kontakt
med en engelsktalande i det egna landet.
1990-talets Europarådsprojekt Language Learning for European Citizenship resulterade i två utvecklingsprojekt som stöder varandra och ligger
till grund för även de reviderade svenska kursplanerna i engelska och
övriga moderna språk.
1. Europarådet skapar en europeisk språkportfölj.
2. Europarådet utarbetar ett ramverk, A Common European Framework of
Reference, för språkundervisning/inlärning och bedömning av språkkunskaper.
Sveriges medlemskap i EU och EU-kommissionens arbete är också av
betydelse. Olika överenskommelser, senast uttryckta i Arbetsprogrammet för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa, som
bl a sätter upp målet att människor ska kunna kommunicera på två språk
förutom sitt modersmål, ska vara vägledande för svensk utbildningspoli30
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tik. EU-kommissionen betonar vikten av att minoritetsspråk får överleva
och att människors modersmål inte suddas ut.
Språkutvecklingen i många länder i dag skulle förmodligen betjänas
av att både Europarådets och EU-kommissionens arbete och målsättningar får påverka den interna utvecklingen. Flerspråkighet och mångkulturalitet, öppna gränser och rörlighet, ut- och invandringar gör att en
mängd språk blandas, utvecklas och också hotas.

Kursplanereformen 2000

Den språksyn som kursplaner 2000 vilar på har vuxit fram sedan
1970-talet och starkt influerats av bl a Europarådets arbete.
För utvecklingen av kursplaner 2000 i engelska och övriga moderna
språk var utgångspunkten att ett kursplanesystem skulle byggas upp med
tydlig progression och klart avläsbara steg när det gällde elevernas färdighets- och kunskapsutveckling i engelska och övriga moderna språk.
Språkkursplanerna 2000 utgår från ett individperspektiv och tjänar som
styrdokument oavsett ålder och skolform. Systemet är heltäckande, dvs
det första steget gäller för nybörjare och det sista beskriver en avancerad
nivå, där eleverna kan använda språket som arbetsspråk i yrkesverksamhet eller vid högskolestudier. I kursplanen ingår sådana komponenter
som kännetecknar en modern språkundervisning, innefattande bl.a.
kommunikativ och sociokulturell kompetens, däri inbegripet interkulturell förståelse. Vidare beaktas rön från forskning och utvecklingsarbete kring
språkinlärning, särskilt sådana som hör hemma inom området strategier
och learner autonomy.
En viktig utgångsmodell vid detta systembygge i moderna språk var
ramverket, A Common European Framework of Reference som utarbetats av
Europarådet. I ramverket ingår sex nivåer. De kommunikativa färdigheterna indelas i Reception, Interaction, Production och Mediation.
I kursplanereformen 2000 ingår i stället för sex nivåer sju steg med
en struktur som är lätt igenkännbar från steg 1 till steg 7. Beroende på
när och i vilket språk eleven börjar sina språkstudier når han olika långt
på denna stege. Utarbetandet av sju steg i den svenska modellen beror
på att ramverkets sex nivåer utgör en ytterligt vid beskrivning av språklig kompetens, och att det svenska skolsystemet behöver en mer finmaskig skala för att kunna ge lärarna och eleverna stöd för bedömning. De
sex referensnivåerna i ramverket kan ses som ”band” med större avstånd
mellan nivåerna än i vårt sjustegssystem.

Språkportfolio

Utvecklingsarbete med språkportfolio har pågått under ett par år i ett
antal länder. En svensk modell av europeisk språkportfolio har utarbetats av Fortbildningsavdelningen i Uppsala (FBA), och den godkändes
av Europarådets valideringskommission i oktober 2001. Språkportfolion
är anpassad för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Språkportfolion består av tre delar:
Language Passport. Här anges de nivåer som innehavaren av portföljen
nått i olika språk med hjälp av Europarådets självskattningsmaterial som
ingår i ramverket. Språkpasset innehåller en jämförelse mellan ramverkets nivåer och de svenska stegen. Vidare noteras i en översikt t.ex.
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avlagda examina i språk samt språkpraktik. Språkpasset ska kunna visas
upp för en arbetsgivre.
Language Biography. Här för innehavaren en journal över utvecklingen
av de egna färdigheterna i språk på basis av självbedömning. Här ingår
också planering av språkstudierna.
Dossier. Innehavaren samlar här sina ”alster” i form av uppsatser, redovisningar, skriftliga och intalade, samt betyg och intyg som kan visas upp vid
behov.
Skolverket och FBA har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla
språkportfolio för lägre åldrar. Det arbetet har just inletts och kommer
att genomföras under läsåret 2002/03.

Språkcertifikat

Ett arbete pågår också i Skolverkets regi, där jämförelser görs mellan de
svenska stegen och ett antal utländska språkcertifikat, såsom Cambridge
Certificate in Advanced English samt Zertifikat Deutsch m.fl. Målet är att i en
broschyr ge exempel på ett antal certifikat, jämföra med svenska steg och
informera om tillvägagångssätt för att erhålla certifikat.

Utveckling av kursplan i modersmål
Vid revideringen av kursplanerna i engelska och övriga moderna språk
i grundskola och gymnasieskola år 2000 har en tydlig progression och
kontinuitet mellan skolformerna betonats. Kursplanerna är utformade
i steg, nivåer som bygger på varandra. Varje steg definieras av mål att
uppnå som är gemensamma för engelska och övriga moderna språk.
Varje kurs, steg ger på den gymnasiala nivån 100 poäng. En elev som fått
godkänt betyg i ett modernt språk i grundskolan kan genom fortsatta
studier i språket på gymnasial nivå tillgodoräkna sig 500/600 poäng.
Kursplanerna i modersmål är exempel på kursplaner där kurser
bygger på varandra, men där också sidoordnade, alternativa kurser finns.
En elev som väljer att läsa modersmål på gymnasiet ska ha betyget Godkänd i grundskolan eller motsvarande kunskaper. På gymnasial nivå är
modersmålet uppdelat i tre kurser; A och B samt Aktiv tvåspråkighet.
Vilken kurs eleven väljer beror på förkunskaper och framtida behov. Det
går att kombinera kurs A och B, eller kurs A och Aktiv tvåspråkighet
eller att läsa alla tre kurserna eller endast en av dem. A- och B-kurserna
ger 100 poäng var medan Aktiv tvåspråkighet ger 50 poäng. En elev som
läser modersmål på gymnasiet får därmed högst 250 poäng om alla tre
kurserna läses.
Under diskussionerna med bl.a. referenskommunerna har många
påpekanden gjorts om problemen med de skilda systemen. Det förekommer att elever med svaga kunskaper i sitt modersmål rekommenderas att
läsa modersmålet som ett modernt språk. Samtidigt är det uppenbart för
elever att om modersmål läses som modernt språk ger det mer poäng
än om det läses som modersmål. Frågan hanteras på olika sätt i kommunerna, och det är svårt för eleverna att bedöma för- och nackdelar med
de olika systemen.
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Fördelen med den progressiva modellen i moderna språk är att
den kan tillämpas oberoende av hur och när eleven vill dokumentera
sina språkkunskaper. Såsom påpekats i denna rapport är språkkartan i
Sverige stadd i förändring. Ett styrdokument som kan användas både för
bedömning av kunskaper och planering av studier i olika skolformer är
en fördel i språk som tillägnas på olika sätt.
Önskemål kommer också från bl a referenskommunerna om att få ett
system för bedömning och dokumentation som kan jämföras med betyg
och intyg från språkutbildningar i andra länder.
I Betänkandet av kommittén för svenska språket, Mål i mun, SOU
2002:27, föreslås att även ämnet svenska som andraspråk inordnas i ramverket och den svenska stegmodellen.
En analys av samtliga kursplaner i modersmål, andraspråk och övriga
språk bör enligt Skolverket göras i ett sammanhang. Det är angeläget att
skapa ett system som tillgodoser individens behov av att tillgodoräkna sig
språkliga kompetenser, som möjliggör internationella jämförelser och
som tar hänsyn till individers olika förutsättningar och behov. Överväganden bör göras av fördelar och nackdelar med en anpassning av styrdokument till europeiska mått, och ett system bör skapas som är anpassat
till den flerspråkighet som utvecklas i Sverige och Europa. Ett kursplanesystem bör skapas som möjliggör för individen att få tillgodoräkna sig
språkkunskaper, som uppmuntrar till utveckling av flerspråkighet och
som värnar om utveckling av alla slags modersmål.
Ett utvecklingsarbete pågår av styrdokument inom vuxenutbildningen.
Även i vuxenutbildningen diskuteras för närvarande modersmålets plats
i utbildningar.
Skolverket föreslår, i avvaktan på den föreslagna kursplaneanalysen,
att kurserna i modersmål på gymnasial nivå får poängen 200 vardera
för A och B-kurserna och att kursen Aktiv tvåspråkighet ger 100 poäng.
Detta skulle innebära att elever inte behöver välja att göra sitt modersmål till ett modernt språk av taktiskaskäl.
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Omfattning och organisation

Utvecklingen mellan 1990–2001
Antalet barn i förskolan ökade under 1990-talet. År 1995 skärptes kommunernas ansvar och de blev skyldiga att ordna plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller
studerar. Tillgängligheten till förskoleverksamhet ökade ytterligare, inte
minst för invandrarbarnen, när barn till arbetslösa och föräldralediga
gavs rätt till plats den 1 juli 2001 respektive 1 januari 2002.
Andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska har varierat något under perioden. Högst var andelen 2001 (13 procent) och
lägst 1998 (9 procent).
Modersmålsstödet i förskolan har minskat kraftigt under 1990-talet. I
början av perioden gavs modersmålsstöd till omkring 60 procent av de
barn i förskolan som hade ett annat modersmål än svenska. År 1994 var
andelen 20 procent och 2001 hade den minskat till 13 procent. Detta
motsvarar 1,5 procent av alla barn i förskolan.
Många kommuner har avvecklat modersmålsstödet helt. År 1990
anordnade 69 procent av kommunerna (179 av 260 kommuner) modersmålsstöd, jämfört med 17 procent 2001 (52 av 289 kommuner).
Det finns flera orsaker till den kraftiga och snabba minskningen. I
början av 1990-talet upphörde det riktade statsbidrag som utgått till
modersmålsstödet sedan 1975, för att i stället ingå i det generella bidraget till kommunerna. Samtidigt utsattes kommunerna för stora besparingskrav. Då det inte fanns någon lagstadgad skyldighet att erbjuda
modersmålsstöd, hamnade en nedläggning högt på kommunernas lista
över besparingsobjekt.

Grundskolan

8
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I grundskolan har andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning varit relativt oförändrat under 1990-talet, cirka 12 procent.
Andelen deltagare i modersmålsundervisning har däremot minskat,
kraftigast mellan 1990 och 1992. Orsakerna var flera:
• Ekonomiska nedskärningar i kommunerna ledde till besparingar för
den del av undervisningen som inte var obligatorisk för eleverna.
• Ämnet modersmål hade fått en snävare definition, från att språket
skulle vara ”ett levande inslag i hemmet” till att det skulle vara ett
”dagligt umgängesspråk”8.
• Kommunernas skyldigheter att anordna undervisning begränsades.
Det behövdes minst fem elever som önskade undervisning i ett språk
för att kommunen skulle vara skyldig att anordna sådan. Kommunen
blev inte heller skyldig att erbjuda undervisning längre än sju år.

Flera språk – fler möjligheter

Läsåret 1990/91 deltog 65 procent av de berättigade eleverna i modersmålsundervisning och läsåret 2000/01 hade siffran sjunkit till 52 procent. De elever som deltar får undervisning allt kortare tid. Läsåret
1990/91 uppgick antalet undervisningstimmar per deltagande elev till
1,27, läsåret 1997/98 hade det sjunkit till 0,57.

Gymnasieskolan

Under början av 1990-talet (t.o.m. läsåret 1994/95) tog man in uppgifter om andelen elever som var berättigade till modersmålsundervisning i
gymnasieskolan. Enligt den statistiken var det ca 6 procent som var berättigade9. Av dessa deltog 42 procent i modersmålsundervisning läsåret
1991/92 och 37 procent läsåret 1994/95.
Numera redovisas inte berättigade elever utan uppgifterna från gymnasieskolan gäller elever med utländsk bakgrund, d.v.s. elever som är
födda utomlands eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands.
Andelen elever med utländsk bakgrund var 13 procent läsåret
1995/96.
Läsåret 2000/01 hade 14 procent av eleverna på de nationella och
specialutformade programmen utländsk bakgrund. För de individuella
programmen var siffran 35 procent. Av eleverna med utländsk bakgrund
fick ca 20 procent slutbetyg i minst en av kurserna i modersmål.

Elever i behov av särskilt stöd
Obligatoriska särskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan

Det finns ingen löpande statistik över andelen elever med annat modersmål än svenska eller med utländsk bakgrund i obligatoriska särskolan,
specialskolan och gymnasiesärskolan, endast uppgifter om andelen
elever som deltar i modersmålsundervisning.
I specialskolan förekommer det knappt sådan undervisning, bl a beroende på att ett fåtal modersmålslärare förutom modersmålet även har
kunskaper i teckenspråk. Under läsåret 2000/01 deltog 1,5 procent av
specialskolans elever i modersmålsundervisning.
I obligatoriska särskolan deltog 2,3 procent av eleverna i modersmålsundervisning läsåret 2000/01 och för gymnasiesärskolan var motsvarande siffra 1,1 procent.

Elever i specialutformade undervisningsmodeller
Elever som är berättigade till undervisning i och på modersmålet finns
även inom olika specialutformade undervisningsmodeller. Exempel på
sådana är särskilda undervisningsgrupper för barn och ungdomar med
diagnoser som Aspergers- och Tourettes syndrom liksom MBD och
autism. Omfattningen av denna specialinriktade verksamhet är relativt
liten. Viss särskild undervisning förekommer också på sjukhus och andra
institutioner. Skolverket har ingen statistik över omfattningen av eventuell modersmålsundervisning i dessa verksamheter.
Skolor på särskilda ungdomshem drivs av Statens Institutionsstyrelse
och omfattar ca 1000 platser. Uppgifter om omhändertagande finns på
Socialstyrelsen. Någon uppgift om omfattning av modersmålsundervisning för denna grupp elever finns inte. En uppföljning gjord av Socialstyrelsen 199810 visade att barn med utländsk bakgrund var kraftigt

Skillnaden mellan grundskolans 12 procent ”hemspråksberättigade” och
gymnasieskolans 6 procent
speglar inte det faktiska förhållandet. De ”hemspråksberättigade eleverna” fortsatte
nämligen till gymnasieskolan
i nästan samma utsträckning
som övriga elever. Denna
brist i statistiken var en
bidragande orsak till att
Skolverket beslutade sig för
att inte längre samla in uppgift om ”berättigade elever”
utan numera i stället redovisar antal elever som studerar
modersmål.
10
Individ- och familjeomsorgens arbete med ungdomar, Socialstyrelsen, 1998.
9
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överrepresenterade bland de placerade barnen. Detta gällde särskilt
barn som själva invandrat till Sverige. Skolor på behandlingshem för
barn och ungdomar med psykosociala problem drivs av privata eller
kommunala huvudmän. Skolverksamheten bedrivs antingen som fristående skola, underställd ett lokalt rektorsområde eller enligt 10 kap §3 i
Skollagen på uppdrag av elevernas skolhuvudmän. Verksamheten omfattade 1998 totalt 3000 barn och ungdomar. Majoriteten av dessa elever
fick sin skolgång i den ordinarie kommunala skolan men uppskattningsvis en tredjedel av eleverna fick sin skolgång inom behandlingshemmens
egen skolverksamhet. Enligt Socialstyrelsens uppföljning hade en tredjedel av de placerade eleverna en eller båda föräldrarna födda utomlands.
På Skolverket finns ingen redovisning av omfattningen av modersmålsundervisningen för dessa elever.
Skoldaghem, Resursskolor och Behandlande skolor är några benämningar för stödjande skolverksamheter inom den kommunala obligatoriska grundskolan. Till skillnad från behandlingshem är barnen och
ungdomarna generellt inte omhändertagna av socialtjänsten. Verksamheten sker under ordinarie skoldag. Även här är det svårt att få uppgift
om omfattningen av den totala verksamheten. Uppskattningsvis omfattar denna verksamhet drygt 1000 elever i hela landet. Andelen barn med
ett annat modersmål än svenska kan antas ligga någonstans mellan riksgenomsnittet för grundskolan som är 12 procent och de 33 procent som
gäller för de omhändertagna barnen och ungdomarna. Inte heller här
finns några uppgifter om omfattningen av modersmålsundervisningen
för dessa elever

Fristående skolor

I fristående grundskolor har andelen elever som är berättigade till
modersmålsundervisning legat på ungefär samma nivå under senare
hälften av 1990-talet ca 19 procent. Andelen deltagare i modersmålsundervisning har under denna period varit som lägst 60 procent. Under
läsåret 2000/01 deltog 67 procent av de berättigare eleverna i de fristående grundskolorna i modersmålsundervisning.
Innevarande läsår finns totalt 488 fristående grundskolor. 76 har konfessionell inriktning, 36 språklig/etnisk inriktning och 8 internationell.
Det finns fyra fristående gymnasieskolor med internationell inriktning där eleverna tar en internationell examen, International Baccalaureal, IB.
Skolverket genomförde 1996–97 på uppdrag av regeringen en kartläggning av fristående skolor med etnisk/religiös inriktning. Syftet med
uppdraget var:
”att göra en kartläggning av fristående skolor med inriktning mot en avgränsad grupp inom det svenska samhället, att analysera de problem som kan vara
förknippade med en sådan inriktning samt föreslå åtgärder som syftar till att
minska de eventuellt segregerande effekterna”.
Regeringen befarade i sin uppdragspromemoria att ett ökat antal fristående skolor med inriktning mot en avgränsad grupp i det svenska
samhället skulle kunna bidra till en ökad social, kulturell och ekonomisk segregation. Skolverket valde att genomföra uppdraget genom att
36
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göra en undersökning inom ramen för verkets utvärderingsprogram och
dess enhet för åtgärdsinriktade analyser. Undersökningen genomfördes
våren1997. Uppdraget redovisades till Utbildningsdepartementet den
1 oktober 1997 i form av rapporten Barn mellan arv och framtid (dnr
97:810). Skolverket konstaterar i sin sammanfattning, ”att denna undersökning inte ger stöd för en negativ bild av någon av de olika skolinriktningar som ingick i undersökningen. Den visar tvärtom på en verklighet
där skolor som vänder sig mot olika etniska, språkliga eller konfessionella grupper i många fall har högre ambitioner vad gäller elevernas
kunskapsinhämtande än vad som är gängse inom det offentliga skolväsendet. Om denna ambition kan omsättas i praktiken skulle dessa skolor
således aktivt kunna medverka till en bättre integrering i det svenska
samhället av de grupper skolan vänder sig till”.

Nulägesbeskrivning
Som underlag för en beskrivning av hur modersmålsstödet och modersmålsundervisningen är organiserat och fungerar idag används två undersökningar som båda genomförts inom ramen för regeringsuppdraget.
Kommunenkäten. En enkätundersökning om modersmålsstöd och
modersmålsundervisning riktad till landets samtliga kommuner genomfördes i februari 2002. Den omfattade förskolan, förskoleklassen, grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasieskolan. Enkäten besvarades
av cirka 90 procent av kommunerna och innehöll frågor om bland annat
organisation, styrning och ledning, finansiering och lokalt utvecklingsarbete.
Referenskommunerna. En referensgrupp med 18 kommuner har bildats
med anledning av regeringsuppdraget. I kommunerna finns mellan 50
och 60 procent av alla barn och elever med annat modersmål i förskola
och 2001. Referenskommunernas erfarenheter och synpunkter har samlats in bland annat via en enkät med frågor om planering, genomförande, uppföljning, utvärdering samt utveckling av modersmålsstöd
och modersmålsundervisning i de olika verksamhetsformerna. Enkäten
innehåller i stor utsträckning öppna frågor och fördjupar och nyanserar
den bild som ges av den rikstäckande kommunenkäten.
Nedan ges en sammanfattning av resultaten från de båda undersökningarna. En fullständig redovisning finns i del 2.11

Förskolan

Förskolan ska enligt läroplanen (Lpfö 98) bidra till att barn med ett
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål. Detta har inte inneburit någon ökad satsning på modersmålsstödet. Undersökningarna visar att modersmålsstödet är fortsatt lågt prioriterat i kommunerna.

Omfattning
Enligt kommunenkäten anordnades modersmålsstöd i var fjärde
kommun i februari 2002.12 Föräldrarnas önskemål är oftast inte tillräckligt för att barnet ska ges stöd. Endast ett fåtal kommuner erbjuder stöd
till alla som önskar (16 kommuner). Några av referenskommunerna
erbjuder modersmålsstöd till barn i vissa åldrar, några erbjuder stöd i

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning – organisation och omfattning, 2002
12
Andelen är högre än den
som rapporteras i den officiella statistiken hösten 2001
(18 procent).
11

37

Flera språk – fler möjligheter

redan befintliga språk och ytterligare andra ger stöd endast till barn som
man har bedömt är i behov av särskilt stöd för sin språkliga och kognitiva
utveckling. En del kommuner anger att det är ekonomin som avgör om
ett barn ska få stöd, andra anger att det är tillgången till personal som
bestämmer.
Den tid som avsätts för modersmålsstöd för varje barn/barngrupp
varierar stort mellan kommunerna. Genomsnittet i referenskommunerna ligger på 2–3 timmar per vecka.
Kommunerna kan informera föräldrarna om modersmålsstödet
antingen när barnet skrivs in i förskolan, i den öppna förskolan, på BVC
eller på annat sätt. Kommunenkäten visar att drygt en tredjedel av de
kommuner som anordnar stöd har utarbetat informationsmaterial till
föräldrarna. Flera av referenskommunerna vittnar om att det är svårt
att informera om modersmålsstödet eftersom man endast i begränsad
omfattning kan erbjuda något stöd.

Personal
I flertalet av referenskommunerna ges modersmålsstödet av ambulerande lärare. Tvåspråkig personal förekommer också, men är inte lika
vanligt. Modersmålsstödet är ofta integrerat i förskolans övriga verksamhet. Det är dock svårt för lärarna att få till stånd ett samarbete med den
ordinarie personalen. De flesta modersmålslärare arbetar i flera förskolor och även i skolan, och kan endast i begränsad omfattning delta i
förskolornas planeringar och utvärderingar. Ofta bildar de istället egna
arbetslag inom den centrala enhet där de är anställda. I förskolor med
fast anställd flerspråkig personal finns andra förutsättningar att planera,
följa upp och utvärdera modersmålsstödet än i förskolor med ambulerarande modersmålslärare.
Modersmålslärarna har varierande förskolepedagogisk kompetens.
Relativt många (en tredjedel i referenskommunerna) är utbildade
förskollärare/lärare från Sverige och/eller hemlandet. Andra har barnskötarutbildning eller saknar adekvat utbildning. Drygt hälften av
modersmålslärarna i referenskommunernas förskolor arbetar även i
grundskolan.
Flera av referenskommunerna uppger att man har svårt att rekrytera
personal på grund av att tjänsteunderlaget är litet och att framtiden för
modersmålsstödet är oförutsägbar.
Styrning och ledning
De kommuner som anordnar modersmålsstöd har ofta politiskt antagna
mål eller riktlinjer för modersmålsstödet (40 procent av kommunerna).
Vanligast är att målen och/eller riktlinjerna gäller omfattningen av
modersmålsstödet, dvs. vilka och hur många barn som ska erbjudas stöd.
Mer sällan rör målen/riktlinjerna innehållet i verksamheten.
I en stor del av kommunerna finns ansvaret för information och
fortbildning samlat centralt i kommunen. Många av referenskommunerna har till exempel samlat organisationen av modersmålsstödet till
en central enhet med personalansvar för modersmålslärarna och ett
övergripande ansvar bland annat för information om verksamheten till
förskolorna.
Det är ganska ovanligt att modersmålsstödet följs upp eller utvärde38
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ras på central nivå i kommunerna. Var femte kommun som har modersmålsstöd har gjort någon sådan uppföljning eller utvärdering under de
två senaste åren. Enligt referenskommunerna är det något vanligare att
uppföljning och utvärdering görs i de enskilda förskolorna och/eller av
modersmålslärarna.

Övrigt stöd
Många barn som börjar förskolan kan mycket lite svenska, eller ingen
svenska alls. De behöver stöd av någon vuxen som talar deras modersmål, särskilt under den första tiden i förskolan. Kommunenkäten visar
dock att sådant stöd långt ifrån förekommer i alla kommuner. 45 procent av kommunerna erbjuder inget stöd på modersmålet alls till dessa
barn. Ibland placeras barnen i särskilda förskolegrupper med personal
som kan barnets språk (till exempel flyktingförskolor eller mottagningsförskolor).
Utveckling
Ungefär varannan kommun planerar enligt kommunenkäten att utveckla
modersmålsstödet under det närmsta året (56 procent). Utvecklingsinsatserna handlar ofta om fortbildning, antingen riktad till modersmålslärarna eller till all personal i frågor som rör språk- och identitetsutveckling.
Det kan också röra sig om informationsinsatser till föräldrar.

Förskoleklassen
Omfattning

Elevernas möjligheter att få undervisning i och på sitt modersmål i förskoleklassen finns inte reglerad i någon förordning. Trots detta deltar
cirka 40 procent av de ”berättigade” eleverna (elever med annat modersmål än svenska) i sådan verksamhet, alltså betydligt högre andel än motsvarande andel i förskolan, men lägre än i grundskolan.
Enligt kommunenkäten erbjuder drygt 40 procent av kommunerna
modersmålsundervisning i förskoleklassen.
Undervisningen är i referenskommunerna ofta förlagd till eftermiddagstid och det vanligaste är att varje elev/elevgrupp får 40–80 minuters
undervisning per vecka. Den sena undervisningstiden och gruppernas
sammansättning, där sexåringarna ofta hamnar i grupper tillsammans
med äldre barn, anges som negativa faktorer för undervisningen i
modersmål i förskoleklassen.

Organisation och styrning
I de allra flesta kommuner som anordnar modersmålsundervisning i förskoleklass (cirka 80 procent) finns undervisningen i samma organisation
och med samma bestämmelser som i grundskolan.
Referenskommunerna har vanligen centrala rutiner för hanteringen
av modersmålsundervisningen i förskoleklassen med ansvaret förlagt till
en enhet, ofta samma som grundskolans modersmålsundervisning. Flertalet erbjuder undervisning i modersmål i förskoleklassen enligt samma
kriterier och med samma omfattning som i grundskolan. Således är det
föräldrarna som anmäler barnet och undervisningen anordnas om det
finns fler än fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket
och om det finns en lämplig lärare.
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Det är tämligen ovanligt att det finns politiskt beslutade mål eller riktlinjer för modersmålsundervisningen i förskoleklassen. Bland de kommuner i landet som anordnar sådan undervisning har ungefär var tredje
politiskt antagna mål eller riktlinjer för verksamheten. Oftast rör målen
eller riktlinjerna organisationen eller omfattningen av undervisningen.
Det är också ovanligt att kommunerna följer upp eller utvärderar
verksamheten. Endast cirka tio procent av kommunerna har gjort någon
uppföljning eller utvärdering av modersmålsundervisningen på central
nivå under de två senaste åren. Enligt referenskommunerna gör dock
modersmålslärarna ganska ofta själva utvärderingar.

Utveckling
Cirka hälften av de kommuner som erbjuder modersmålsundersvisning
i förskoleklassen planerar att utveckla verksamheten under 2002. Planerna rör oftast fortbildning, särskilt fortbildning som syftar till att fördjupa modersmålslärarnas förskolekompetens.

Grundskolan

Grundskolan ska enligt grundskoleförordningen erbjuda undervisning
i modersmål till elever som är berättigade till detta och studiehandledning på modersmålet till elever som är i behov av sådan undervisning.
Andelen berättigade elever som deltar i undervisningen skiljer sig
åt mellan olika kommuner – i storstäderna deltar drygt 60 procent av
eleverna, i glesbygdskommunerna knappt 20 procent.

Styrning och ledning
I mer än hälften av kommunerna (cirka 60 procent) ligger ansvaret
för grundskolans modersmålsundervisning samlat centralt i kommunen
(eller kommundelen), antingen i en skolenhet, i en särskild organisation eller på annat sätt. De centrala enheterna förser skolorna med
information om hur kommunen organiserar undervisningen i och på
modersmål. Enheterna har också ansvar för organisation och genomförande av undervisningen.
I vissa kommuner bedrivs verksamheten i form av en så kallad beställar-utförarorganisation där enskilda skolor/skolenheter beställer undervisning och betalar för de köpta timmarna. Enligt kommunenkäten
är dock detta förhållandevis ovanligt. Vanligare är i stället att skolan/
rektorsområdet själv ansöker om och beställer modersmålsundervisningen. Cirka var tredje kommun har en sådan finansieringsmodell.
Det är mycket ovanligt att man följer upp eller utvärderar modersmålsundervisningen på central nivå i kommunerna. Mindre än tio procent av kommunerna har enligt kommunenkäten gjort några sådana
uppföljningar eller utvärderingar under de två senaste åren.
Ungefär 30 procent av kommunerna uppger att det finns politiskt fattade riktlinjer i kommunen som anger vid vilken tid på dagen modersmålsundervisningen ska ske. I de allra flesta fall innebär riktlinjerna
att undervisningen ska förläggas utanför timplanebunden tid. Endast
enstaka kommuner uppger att de har riktlinjer som innebär undervisning inom timplanebunden tid. Nästan alla referenskommuner uppger
också att modersmålsundervisningen i grundskolan sker utanför timplanen, vanligen på eftermiddagarna efter elevernas ordinarie schema.
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Studiehandledning däremot ersätter annan undervisning och schemaläggs som andra särskilda stödinsatser.
Det förekommer ungefär lika ofta att det finns riktlinjer för hur
mycket undervisning som ska ges. Det vanligaste är att riktlinjerna anger
intervallet 40–60 min per vecka. Nästan en tredjedel av de kommuner
som har riktlinjer uppger detta intervall. Men även 61–80 min per vecka
är vanligt.

Undervisning på modersmålet
Kommunenkäten visar att det i var åttonde kommun förekommer
ämnesundervisning på modersmålet. Det rör sig om klasser där alla
elever har samma modersmål eller om grupper av elever som får undervisning i vissa ämnen (till exempel matematik på spanska eller engelska
på persiska). Dessa organisationsmodeller är vanliga i fristående skolor
med språklig/etnisk inriktning och även i blandade klasser med barn
från nationella minoriteter (till exempel finsk- och svenskspråkiga klasser).
Enligt grundskoleförordningen är kommunen inte skyldig att
anordna undervisning i modersmål mer än sju år, den så kallade sjuårsregeln. I referenskommunerna är dock det vanligaste att eleverna
erbjuds undervisning under hela grundskoletiden. Anledning till detta
är, att tillämpning av denna regel skulle medföra negativa konsekvenser
för eleverna.
I referenskommunerna sker undervisningen i modersmål i allmänhet i grupper om 4–6 elever. I storstadsområden är grupperna större
och i mindre kommuner förekommer fortfarande enskild undervisning.
Många grupper är heterogena både när det gäller elevernas ålder och
språkfärdighet.
Studiehandledning
Omfattningen av den del av modersmålsundervisningen som ges i form
av studiehandledning varierar. Några referenskommuner uppger att de
ger mindre än 10 procent av undervisningen i modersmål i form av studiehandledning medan andra har 40 procent eller mer.
Kommunenkäten innehöll en fråga om hur många timmars studiehandledning på modersmålet som gavs i kommunen vecka 42 år 2001.
Över hälften av kommunerna (56 procent) uppgav att de inte hade tillgång till sådana uppgifter och 20 procent av kommunerna hoppade över
frågan. Av de resterande kommunerna uppgav i stort sett alla ett timantal som motsvarade högst tio minuter per berättigad elev.
Detta antal kan sättas i relation till antalet timmars undervisning i
modersmålet som gavs per elev som är berättigad till modersmålsundervisning. Här uppgav var tredje kommun att de inte hade tillgång till
sådana uppgifter medan 15 procent inte besvarade frågan. Av de resterande kommunerna uppgav hälften ett timantal som motsvarade högst
10 minuter per berättigad elev och närmare var tredje ett timantal i
intervallet 11 till 20 minuter.
För elever som nyligen kommit till Sverige erbjuder de flesta av referenskommunerna särskilda insatser i form av förberedelseklasser eller
liknande med undervisning i svenska som andraspråk och en förstärkt
modersmålsundervisning, ofta i form av studiehandledning.
41

Flera språk – fler möjligheter

Personal
I stort sett alla referenskommuner uppger att de har god tillgång på
behöriga modersmålslärare. Större delen av modersmålsundervisningen
ges av ambulerande lärare. Många undervisar på 10–12 olika skolor,
ibland på ännu fler. Många kommuner eftersträvar kombinationstjänster för lärare i modersmål, antingen som lärare i fler ämnen eller som
klasslärare i till exempel tvåspråkiga klasser. I referenskommunerna är
det ungefär lika vanligt att modersmålslärarna ingår i skolans arbetslag
som att de bildar egna.
Utveckling
Drygt en tredjedel av kommunerna planerar utvecklingsinsatser under
det kommande året. Oftast rör det sig om fortbildning riktad till modersmålslärarna. Men det kan även röra sig om att ta fram material för
kvalitetssäkring, till exempel lokala arbetsplaner/kursplaner, eller informationsmaterial till föräldrar.
Lärarna i modersmål deltar i viss utsträckning i utvecklingssamtal med
elever och föräldrar, i annat fall lämnas ett skriftligt omdöme till klassläraren. Många modersmålslärare har också egna utvecklingssamtal med
elever och föräldrar. Även föräldramöten och andra aktiviteter för föräldrar och barn förekommer. Vissa kommuner gör kvalitetsmätningar av
modersmålsundervisningen där både föräldrar och barn medverkar.
Kursplan och betyg
Kursplanen i modersmål är grunden för undervisningen. I referenskommunerna tjänar kursplanen och lokala varianter som underlag
vid uppföljning och utvärdering av undervisningen. I uppföljning och
utvärdering ingår också till exempel organisations- och kvalitetsfrågor,
arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse, arbetsmiljöfrågor och förbättringsområden för verksamheten.
Betyg ges i år 8 och år 9. Betygsgenomsnittet i ämnet modersmål
brukar ligga ganska högt, särskilt i år 9. En av anledningarna kan vara
att ämnet är frivilligt och att det är ett visst urval av eleverna som
deltar i undervisningen. Dagens betygssystem med kurs- och målrelaterade betyg och formulerade betygskriterier anses underlätta betygssättningen.

Elever i behov av särskilt stöd

I grundsärskolan ska eleverna erbjudas undervisning i modersmål enligt
samma bestämmelser som gäller för grundskolan – dock ej som språkval.
Kursplanen i modersmål har reviderats och gäller från 1 juli 2002.
Deltagandet i undervisning i modersmål är lågt, mindre än två procent av alla barn i den obligatoriska särskolan deltar. Motsvarande
andel för grundskolan ligger kring sex procent. I några av de större
kommunerna har dock antalet elever ökat de senaste åren. De lärare
som undervisar i modersmålet i grundsärskolan arbetar ofta även som
modersmålslärare i förskolan och/eller grundskolan och gymnasieskolan.
I specialskolan är situationen likartad. Även för ämnet modersmål i
specialskolan finns en reviderad kursplan. Andelen elever som deltar är
låg.
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Även i träningsskolan finns möjlighet att få undervisning i modersmål.
Viss undervisning förekommer och då inom ämnesområdet kommunikation.
I kommunenkäten var bortfallet stort på de frågor som gällde grundsärskolan. Var fjärde kommun besvarade överhuvudtaget inte den del av
enkäten som rörde särskolan. Andra kommuner besvarade endast en del
av frågorna. Det är därför svårt att via kommunenkäten få en bild av hur
modersmålsundervisningen i den obligatoriska särskolan fungerar idag.
I rapporten Invandrare med funktionshinder, från 1998, redovisas bland
annat hur många elever med funktionshinder som har ett annat
modersmål än svenska och i vilken utsträckning de deltar i modersmålsundervisningen. Projektet genomfördes i samarbete mellan SIOS,
samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige och SIH, Statens
Institut för Handikappfrågor i skolan.
Av resultatet kan man utläsa att av de närmare 1000 elever som var
berättigade till modersmålsundervisning i grundsärskolan, träningssärskolan och gymnasiesärskolan i januari 1998 deltog endast ca 25 procent, för träningssärskolan och gymnasiesärskolan var andelarna ännu
lägre.
Särskilda undervisningsgrupper för barn och ungdomar med olika
diagnoser, undervisning på sjukhus och andra institutioner, skolor på
särskilda ungdomshem, skolor på behandlingshem, skoldaghem, resursskolor och behandlande skolor är exempel på statliga och kommunala
verksamheter för elever i behov av särskilt stöd.
Barn och ungdomar med andra modersmål än svenska är överrepresenterade bland barn i behov av särskilt stöd. Deras språkproblem är inte
sällan en viktig del av deras skolproblem.
I kontakter och diskussioner med de referenskommuner som knutits
till regeringsuppdraget har framkommit att det ges mindre undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål vid skolgång
för dessa elever än inom den ordinarie grund- och gymnasieskolan.
Socialtjänst och vårdgivare prioriterar inte barns och ungdomars rätt
till modersmålsundervisning. Utsatta föräldrar har också svårt att få stöd
till val av modersmålsundervisning.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan kan modersmålet läsas som individuellt val, språkval
(moderna språk) eller utökat program. Undervisningen är uppdelad
på tre kurser och omfattar sammanlagt 250 poäng. Eleverna kan välja
om de vill läsa alla tre kurserna eller endast en eller två. För att delta
i undervisningen krävs att eleven har förkunskaper motsvarande betyget Godkänd från år 9. För de elever som inte har möjlighet att delta i
undervisningen, men ändå vill ha betyg i en eller flera av kurserna, finns
möjlighet att genomgå prövning. Även studiehandledning ges i gymnasieskolan.
Läsåret 2001/2002 hade 14 procent av eleverna på de nationella
och specialutformade programmen utländsk bakgrund. För de individuella programmen var siffran 35 procent. Av eleverna med utländsk bakgrund fick ca 20 procent slutbetyg i minst en av kurserna i modersmål
2000/2001.
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Omfattning
Enligt kommunenkäten anordnar ungefär hälften av landets kommuner
modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Att modersmålet läses som
ett individuellt val är något vanligare än att det läses som språkval eller
utökad studiekurs.
Omfattningen av undervisningen varierar mellan kommunerna. I
referenskommunerna är det vanligast med ungefär två veckotimmar per
grupp under ett läsår för en kurs på 100 poäng, men några kommuner
erbjuder bara 40–60 min per vecka. Undervisningsgruppernas storlek
varierar också. Grupperna är ofta större än i grundskolan och flera kommuner har 10–20 elever i grupperna.
Lärarna arbetar utifrån kursplanerna som finns för var och en av de
tre kurserna, A- kurs, B- kurs och Aktiv tvåspråkighet. Elever som önskar
kan genomgå prövning i modersmål och många kommuner har utarbetat modeller/ rutiner för detta.
I Stockholm finns från hösten 2001 en möjlighet för elever som inte
har slutbetyg i ämnet modersmål att läsa modersmål som vidgat språkval enligt kursplanen i moderna språk. Kursen omfattar 100 poäng och
vänder sig till elever som
• har språket som ursprungs- eller släktspråk men som inte har kunskaper i språket på modersmålsnivå
• har haft språket som skolspråk när de gått i skola i sitt ursprungsland
• har bott i annat land under ett antal år och som vill behålla och
utveckla landets språk
Utbildningen erbjuds i arabiska, finska, persiska, polska och tigrinska.

Studiehandledning
Enligt kommunenkäten förekommer studiehandledning på modersmålet i ungefär var femte kommun. Andelen är densamma inom de individuella som inom de nationella programmen.
I referenskommunerna är det en mycket liten del av eleverna som får
studiehandledning. I de kommuner som anordnar sådan förekommer
den huvudsakligen inom de individuella programmen.
Styrning
Många kommuner har en central organisation för undervisningen i
modersmål på gymnasieskolan, antingen densamma som för grundskolan eller vid en av kommunens gymnasieenheter.
Det är mycket ovanligt att det sker någon uppföljning eller utvärdering av modersmålsundervisningen på central nivå i kommunerna.
Enligt kommunenkäten förekommer det bara i ett tiotal kommuner. I
referenskommunerna genomförs uppföljning och utvärdering på den
centrala enheten där sådan finns. Vissa kommuner gör också en särskild
kursutvärdering efter varje kurs. I uppföljning och utvärdering behandlas samma frågor som i grundskolan och dessutom frågor om betygskriterier och betygssättning samt elevernas medverkan vid utformning av
innehåll i de olika kurserna.
Det är mycket ovanligt att kommunerna planerar att utveckla gymnasieskolans modersmålsundervisning under 2002. Endast ett tiotal kommuner har sådana planer enligt kommunenkäten.
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Fristående skolor

I storstäder som Stockholm och Göteborg finns ett stort intresse i vissa
föräldragrupper för att barnen ska gå i fristående skolor, både konfessionella skolor och sådana med språklig/etnisk profil. Även fristående
skolor med speciell pedagogik (t.ex. Montessori, Freinet och Waldorf)
och allmän inriktning är efterfrågade av elever med annat modersmål än
svenska. De föräldrar som aktivt söker till fristående skolor uppfattar ofta
att de fristående skolorna har större möjligheter att tillgodose barnens
och ungdomarnas behov, bl a av undervisning i och på modersmålet.
Många fristående skolor har undervisning i olika ämnen på modersmålet och en större andel flerspråkig personal än i skolor med kommunala
huvudmän.

Forskning om organisation
I rapporten Modersmålsundervisningen – en forskningsöversikt konstaterar
Tuomela att den forskning som gjorts när det gäller modersmålsundervisningen på organisatorisk nivå (t.ex. Municio 1987) visar att det ända
sedan hemspråksreformen 1977 funnits ett stort gap mellan intention
och genomförande och att reformens flexibla formuleringar inte motsvaras av flexibla lösningar i praktiken.
Flera studier visar att undervisningsvolymen, som varierar mellan 20
och 80 minuter i veckan, av modersmålslärarna uppfattas som otillräcklig för att uppnå kursplanens mål. Modersmål, som tidigare arrangerades som ett utbytesämne, ges nu främst efter övriga lektioner. Både
den begränsade undervisningstiden och det faktum att undervisningen
ligger på eftermiddagstid medför negativa konsekvenser för eleverna.
Under 1990-talet har elevantalet i undervisningsgrupperna ökat och
grupperna är oftast heterogena när det gäller elevens ålder och kunskaper i modersmålet, vilket anses försvåra undervisningen. Undervisningen ges sällan i ändamålsenliga lokaler (Ajagán – Lester 1996,
Jonsson Lilja 1999, Johansson 2000).

Sammanfattande kommentar
Under 1990-talet har omfattningen av modersmålsstöd och modersmålsundervisning minskat i förskolan och i alla skolformer utom i de fristående skolorna.
Beträffande organisationen kan konstateras att det råder stor samstämmighet när det gäller kommunernas sätt att organisera modersmålsstöd och modersmålsundervisning.
Exempel på sådana allmänt förekommande förhållanden:
• största delen av stödet/undervisningen ges av ambulerande lärare
med arbete på flera olika förskolor/skolor
• ingen eller liten andel tvåspråkiga undervisningsgrupper eller grupper får undervisning på modersmålet
• den s.k. ”sjuårsregeln” används sällan
• genomsnittlig gruppstorlek är fem elever
• undervisningen i modersmål ligger i stor utsträckning på eftermiddagstid
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• en mindre del av modersmålsundervisningen bedrivs i form av studiehandledning
Ansvaret för verksamheten är ofta samlat på en enhet där skolledningen
bl.a. ansvarar för information till övriga enheter i kommunen, tar emot
anmälningar om modersmålsstöd och/eller modersmålsundervisning,
har personalansvar för modersmålslärarna, initierar kompetensutveckling för lärare i modersmål och andra personalkategorier
Kännetecknande för dagens modersmålsundervisning är att den inte
ingår som en naturlig del i skolans reguljära verksamhet. Organisatoriskt såväl som innehållsmässigt medför detta svårigheter för samarbetet
mellan olika lärarkategorier och modersmålslärarna kan inte i önskvärd
utsträckning bidra till den pedagogiska dialog som bl.a. ska syfta till att
utveckla elevernas modersmål och befrämja en flerkulturell identitetsutveckling.
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IT och läromedel i
modersmålsundervisningen

Läromedlens roll
Eleven som kommer till modersmålsundervisningen använder som regel
detta språk dagligen vid samtal med föräldrar, syskon kanske även andra
släktingar och jämnåriga kamrater. Syftet med modersmålsundervisningen för dessa elever är detsamma som för de elever som har svenska
som modersmål, men villkoren för det stöd som modersmålseleverna får
är radikalt annorlunda.
Som hjälpmedel för att vidga sina kunskaper har eleverna i undervisningen i svenska tillgång till både förproducerade läromedel och
kompletterande material i form av skönlitteratur, faktaböcker, tidningar,
tidskrifter och olika slags ljud- och bildmaterial, både sådana som är
utvecklade för skolbruk och ett ”allmänt utbud” av film/video som är
användbart i undervisningen. Därutöver finns datorbaserade språkträningsprogram och mängder av kunskapsbaser och verktyg för informationssökning på Internet. Eleverna möter dessutom det svenska språket
i all övrig undervisning och i praktiskt taget alla läromedel som används
i olika ämnen.
De flesta modersmålselever får undervisning i sitt modersmål endast
vid ett par tillfällen i veckan. För att kunna utnyttja den tiden så bra som
möjligt, behöver elever och lärare tillgång till material som på ett effektivt sätt kan stödja modersmålsutvecklingen. Utan tillgång till adekvata
läromedel finns en uppenbar risk för att undervisningen mest kommer
att bestå av muntlig kommunikation. Eleverna får ingen övning i att läsa
och skriva och de kommer inte heller i kontakt med ursprungslandets
litteratur.

Tillgång till läromedel och metodmaterial
Material från ursprungsländer

Undervisning i modersmål förekommer i cirka 60 språk. I de flesta språken är man hänvisad till läromedel som importeras från ursprungsländerna. Sådana material är endast i undantagsfall utarbetade för elever
som växer upp utomlands. I det forna Jugoslavien tog man fram ett par
läromedelsserier som dock bara delvis motsvarade behoven i Sverige.
Grekland stödde en period utvecklingsarbete i några mottagarländer,
men även dessa material kom att användas endast i ringa omfattning i
Sverige. I övriga fall är de importerade läromedlen således egentligen
avsedda för undervisningen i ursprungslandet.
I många språk finns endast läromedel som inte bara till sakinnehållet
utan även vad beträffar synen på barn/elever och inlärning skiljer sig
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från det som utgör värdegrunden för de svenska läroplanerna. Sådana
läromedel ställer stora krav på modersmålslärarnas kunskaper om den
svenska skolan och målen för modersmålsämnet samt på deras förmåga
att förklara för elever och föräldrar hur man måste förhålla sig till dessa
material.
I de fall där läromedlen kommer från länder som har liknande syn
på barn/elever och inlärning som den vi har i Sverige behöver modersmålsläraren ändå vara observant på innehållet. En del företeelser som
behandlas kan vara obekanta för elever som växer upp i Sverige. Vanligt
är också att materialen innehåller stoff för vilket man i ursprungslandet
har avsevärt mer undervisningstid till sitt förfogande. Även här behöver
läraren metodiskt anpassa materialen för undervisningssituationen i
Sverige.
För vissa språk finns kompletterande material i form av barnböcker
och fakta- och skönlitteratur på folkbiblioteken. Tillgången är dock
ojämn. Tidningar och tidskrifter på de aktuella språken finns i allmänhet endast på bibliotek i storstäderna eller bostadsområden med hög
koncentration av flyktingar och invandrare. Dessvärre har också tillgången minskat under 1990-talet och många bibliotek följer inte upp
behovet i nytillkomna språk.
Många familjer med invandrarbakgrund skaffar sig parabolantenn för
att kunna ta del av hemlandets tv-program. På en del språk finns också
ett utbud av film på video. Det hör dock till undantagen att sådana material får utgöra utgångspunkten i modersmålsundervisningen. Däremot
erbjuder dessa medier eleverna tillfällen att använda sitt modersmål,
något som i sin tur bidrar positivt till elevernas motivation för att vidareutveckla dessa språk.

Läromedel producerade i Sverige

Fram till 1991 utvecklade först SÖ och sedan Statens institut för läromedel (SIL) läromedel för undervisning på 20-talet modersmål. Aktuella språk till att börja med var finska, grekiska, serbokroatiska och
turkiska och senare tillkom behov av språk som talas av flyktingar från
områden utanför Europa för vilka det helt saknas adekvata läromedel
från ursprungsländerna. Under den här perioden skedde även viss läromedelsutgivning inom invandrarorganisationer bl.a. på estniska, finska
och spanska. SÖ/SIL samarbetade med UR, Kulturrådet och biblioteken kring barnlitteratur och sagokassetter på olika språk. Sveriges Radio
producerade radio- och tv-program för barn på finska, grekiska, serbokroatiska och turkiska.
1991 överfördes ansvaret för modersmålsläromedel till Skolverket.
Hittills har detta utvecklingsarbete resulterat i material på albanska,
bosniska, kroatiska, nord- och sydkurdiska, persiska, somaliska, turkiska
och tigrinska. Dessutom pågår en satsning på läromedel på fem varieteter av romani chib. Fortfarande föreligger stora brister när det gäller
lämpliga läromedel särskilt för yngre barn och modersmålsundervisningen i gymnasieskolan.
Hittills har denna produktion främst gällt tryckta böcker och i viss
mån bilder. Skolverket har även stött utveckling av några datorbaserade
material på kurdiska och somaliska och arbete pågår med att försöka versionera ett grekiskt material för användning i Sverige. Likaså har Skol48
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verket gett ekonomiskt stöd till Stockholms kommun för att utarbeta
en datorbaserad distanskurs för modersmål spanska B i gymnasieskolan
som även är tillgänglig för studerande från övriga kommuner.

Stöd till metodutveckling

Forskning kring modersmålsämnets didaktik har förekommit i begränsad omfattning och det har länge saknats metodmaterial för denna
undervisning. Skolverket tog därför initiativ till boken Mer än ett modersmål – Hemspråks-didaktik som utkom 1993 på HLS Förlag. Här sammanfattas 20 års erfarenheter av modersmålsundervisningen. Boken har
blivit väl mottagen men skulle behöva revideras och kompletteras med
avsnitt som behandlar gymnasieskolans kurser.
Under 2001/02 genomför Skolverket kompetensutveckling för ca 30
modersmålslärare i förskola, grundskola och sameskolan som arbetar
med barn/elever med finska, meänkieli och samiska i Norrbotten. Deltagarna har också utvecklat ett datorbaserat nätverk för erfarenhetsutbyte och avsikten är att de även efter denna kurs ska fortsätta att ha
kontakt och dela med sig t.ex. av egna texter och övningar och material
som produceras av eleverna.
Skolverket har påbörjat utveckling av material för språkbedömning av
modersmål. Avsikten är att modersmålslärare ska bli bättre skickade att
följa och stödja sina barns/elever språkliga utveckling.

Samarbete med övriga mottagarländer

Det finns ett fungerande informationsutbyte mellan de nordiska länderna när det gäller läromedel och metodutveckling för modersmålsundervisningen. De läromedel som tas fram i Sverige används även i de
övriga länderna. Det är mer sällan som man i dessa länder ger ut material på olika språk.
För undervisningen i turkiska används en del material utarbetade
i Tyskland. I Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada pågår
viss utgivning på språk som även är aktuella i Sverige. Dessvärre finns
numera ingen samlad kunskap i Sverige om vilka läromedel på olika
språk som finns i andra mottagarländer. Däremot håller Lerningssentret
i Norge på att åter börja bygga upp information om modersmålsläromedel och inköpsvägar som de tillhandahåller via Internet.

Lexikon
LEXIN-projektet startade 1977 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid SÖ med syfte att utreda och skapa förutsättningar för produktion av lexikonen för invandrare som ska lära sig svenska. Sedan 1991
ligger ansvaret för LEXIN på Skolverket. Materialet utgörs numera av
en datorbaserad ordbas om totalt ca. 30 000 uppslagsord. Till dessa
ord finns omfattande språklig information i form av bl a uttalsangivelser, utskrivna böjningsformer, förklaringar och/eller synonym, stilistiska
kommentarer och språkexempel.
Urvalet ord består av dels vanligt förekommande ord, dels av ord som
är utvalda för att de är av särskilt intresse för invandrare som ska orientera sig i det svenska samhället. Basen omfattar även drygt 100 termer
inom IT-området. Materialet granskas och kompletteras kontinuerligt
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i samband med översättningar till nya språk i samverkan med Svenska
Språknämnden. Ordbasen finns helt eller delvis översatt till 21 språk och
ytterligare språk är på gång.13. Översättningarna görs av språkexperter i
samarbete med referensgrupper från språkinstitutioner.
Dessa lexikon är även användbara i modersmålsundervisningen. För
språk där även tillgången på enspråkiga ordböcker på modersmålet är
begränsad har Lexin-lexikonen varit ovärderliga. Exempel på sådana
språk är bosniska, nord- och sydkurdiska och somaliska. Det pågående
arbetet med att utveckla en romsk ordbas för de olika i Sverige förekommande varieteterna av romani chib, kommer att få en avgörande betydelse för detta språks utveckling både i undervisningen och i samhället
i övrigt.

Lexin-lexikon on-line

1995–96 lades den svenska lexin-ordbasen tillsammans med de finska
och engelska översättningarna ut på Skoldatanätet. Våren 2002 finns följande lexinlexikon tillgängliga på Internet:
Svensk – bosniskt
Svensk – engelskt
Svensk – finskt
Svensk – grekiskt
Svensk – kroatiskt
Svensk – spanskt
Under mars 2002 besöktes Lexin på nätet av ca 1,2 miljoner besökare
som gjorde sammanlagt 38,8 miljoner lexikonuppslagningar.

Temaplats Modersmål

13

Albanska, arabiska,
bosniska, engelska, finska,
grekiska, kroatiska, kurdiska
(nord och syd), makedonska, persiska, polska,
rumänska, serbokroatiska
(utökad serbisk version är
snart klar), somaliska, spanska, tigrinska, tjeckiska,
turabdinska, turkiska
(utökad version beräknas bli
klar hösten 2002) och vietnamesiska. Under utarbetande
är ryska och olika varieteter
av romani chib.
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Många modersmålslärare är ensamma i sitt språk på sin skola eller t.o.m.
i sin kommun och har således inga kolleger att utbyta erfarenheter
med. Det är endast i de största kommunerna som det finns möjlighet
att anordna kompetensutveckling för modersmålslärarna i de egna språken. För att erbjuda modersmålslärarna en möjlighet att få information
om läroplaner och kursplaner, metodik i undervisningen, kompetensutveckling i det egna språket samt information om läromedel i form
av texter, bilder och ljud samt länkar till olika informationsdatabaser
utvecklar Skolverket på Skoldatanätet en webbplats som fått namnet
Tema – Modersmål. Förutom den generella och den språkspecifika
informationen erbjuder de olika ”språkrummen” interaktiva mötesplatser där lärare och elever kan utbyta erfarenheter och material.
Detta arbete har pågått drygt ett år. Ansvaret för de olika språken
är utlagt på olika kommuner. Redaktionerna består av 1–5 modermålslärare och andra resurspersoner och hittills pågår arbete på följande
språk:
• Tillgängliga på Tema Modersmål
Arabiska, dari/pashto, finska, nordkurdiska, somaliska, spanska
• Under framtagning
Albanska, kinesiska, luganda, meänkieli, persiska, romani chib, samiska, sydkurdiska, tagalog, teckenspråk, vietnanesiska
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Omfattningen av materialet som finns på de olika ”språkrummen” skiftar mellan ”de stora språken” och ”mindre språk” Avsikten är att ”alla”
språk på sikt ska få sin egen plats.

Utveckling inom IT-området
Den snabba utvecklingen av nya möjligheter på Internet är speciellt
intressant ur ett modersmålsperspektiv. Idag kan lärare, elever och föräldrar i betydligt större omfattning både kommunicera och nå aktuell
information på sina modersmål. Detta gäller även för modersmål med
andra teckenuppsättningar än det latinska. På Internet kan elever skapa
kontakter, samarbeta och diskutera. Lärare når mer material än de
någonsin tidigare gjort, material som dessutom kan användas direkt i
skolarbetet. Lärare kan via nätverk hålla sig uppdaterade om aktuell
forskning, kurser, konferenser och andra aktiviteter. Fortbildning av
lärare och undervisning av elever kan också delvis ske på distans med ny
teknik och anpassad pedagogik. Skolverket bedriver kompetensutveckling inom området via Tema Modersmål i samarbete med Svenska och
Europeiska Skoldatanäten. Modersmålslärarna får nu tillgång till virtuella plattformar med anslagstavlor, diskussionsforum, e-postlistor, chat
och videomöten på respektive modersmål. Eleverna deltar i diskussioner, presenterar egna arbeten och reflekterar över andras. Föräldrar kan
informera sig om stödet och undervisningen på sina egna språk. Föräldrar kan också använda resurser på Internet för att stärka sina barns
språkutveckling.
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Attityder till modersmålsstöd
och undervisning i och på
modersmål
Attityder till modermålsstöd och modersmålsundervisning berörs i flera
av de undersökningar som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget.
Vid kontakter med kommunerna i referensgruppen har attitydfrågor
aktualiserats och diskuterats. Enkätundersökningen som vände sig till
dessa kommuner innehöll ett antal frågeställningar där attityder till
modersmålsstöd och modersmålsundervisning fick en central roll. Flera
av frågorna kom även att handla om modersmålets status i förskole- och
skolsammanhang.
Kairos Future AB har på Skolverkets uppdrag genomfört en undersökning med syfte att ge en fördjupad belysning av vilka olika attityder
som förekommer hos barn/elever, föräldrar och personal i förskola och
skola. Studien är kvalitativ och fokuserar på följande frågor:
• Attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning
• Attityder till integration, mångfald och flerspråkighet
Vid olika möten med bl a grupper av modersmålslärare, representanter
från lärarnas och skolledarnas fackförbund och kommunförbundet samt
representanter från etniska organisationer har deltagarna haft tillfälle
att redovisa sina erfarenheter av attityder till det modersmålsstöd och
den modersmålsundervisning som bedrivs i förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan.
Ytterligare belysning av attityder till stöd/undervisning i och på modersmål finns dokumenterad i forskningsöversikten om modersmålsundervisningen.

Attityder i den kommunala verksamheten
Från diskussionerna med kommunrepresentanter med ansvar för modersmålsstöd och modersmålsundervisning kan konstateras att många anser
att attityden till stöd/undervisning alltför ofta präglas av ifrågasättande.
Trots att det är mer än 25 år sedan hemspråksreformen trädde i kraft har
betydelsen av flerspråkighet och flerkulturell identitet inte blivit allmänt
accepterad. Det är fortfarande en vanlig uppfattning att barnen/eleverna
har större nytta av att ”satsa” på att lära sig det svenska språket än att ägna
sig åt att bibehålla och utveckla sitt modersmål. Denna attityd innebär
att lärare och skolledare som arbetar med modersmålsstöd/undervisning
ofta får förklara och försvara sin verksamhet.
Man menar också att ämnet har låg status. Ett exempel på detta är att
modersmål ofta behandlas mycket styvmoderligt i kommunernas skolplaner och övriga lokala arbetsplaner.
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Många kommunala beslutsfattare, politiker etc. anser att svenska är
det viktigaste språket att utveckla för flerspråkiga barn och elever, vilket
kan medföra en snedfördelning av resurserna till modersmålets nackdel.
En möjlighet att påverka denna uppfattning skulle enligt kommunrepresentanterna i referenskommunerna vara, att sprida kunskap om den
forskning som att visar stödet/undervisningen leder till bättre resultat i
skolan.
Även informationen om vilken rätt barn och elever har till modersmålsstöd och undervisning och syftet med detta är på sina håll bristfällig
och kan innebära att barn och elever inte får tillfälle att vidareutveckla sitt
modersmål i enlighet med gällande författningar och styrdokument.
Enligt referenskommunerna behövs medvetna satsningar som kan
leda till de attitydförändringar som anses nödvändiga. Sådana satsningar
kan vara:
• modersmålsstödet i förskolan ges genom reglering en starkare ställning
• ökade utbildningsinsatser för skolledare t.ex. inom den statliga
rektorsutbildningen
• kompetensutveckling med inriktning mot ett interkulturellt perspektiv för all personal
• breddning av modersmålslärarnas kompetens som i sin tur kan leda
till nya befattningar
• anställning av flerspråkig personal
• modersmålet likställs med andra språk, dvs att modersmålsundervisningen sker på schemalagd tid och kursplanerna omarbetas så att de
motsvarar de för Moderna språk och delas upp i motsvarande steg
• modersmålskunskaper görs mer ”värdefulla” genom att de ges extravärde i form av poäng, certifikat etc. vid ansökan till exempelvis gymnasieskola eller universitet
• samarbetet mellan olika lärarkategorier förstärks.

Attityder hos barn, elever, föräldrar och personal
I rapporten Attityder till modersmål och integration (del 3) redovisas en
kvalitativ undersökning med syfte att belysa spännvidden i attityder till
modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan
och gymnasieskolan.
Undersökningen baseras på gruppintervjuer, s.k. fokusgrupper, med
barn, elever, lärare, föräldrar och skolledare. Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod som fångar upp associationer och värderingar
hos en viss målgrupp. Undersökningen var inriktad på barn/elever från
tre åldersgrupper; 5, 11 och 17 år, samt personal i förskola och skola, skolledare och föräldrar. Alla grupper hade erfarenheter av modersmålsstöd/
undervisning och ambitionen beträffande lärargruppen var att både
modersmålslärare och andra lärare skulle ingå i undersökningen.
Fokus för studien är attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning samt attityder till integration, mångfald och flerspråkighet.
För femåringarna genomfördes undersökningen i form av gruppintervjuer. Dessa följde, på grund av barnens ålder, en annan struktur
än samtalen med elever, personal/lärare, föräldrar och skolledare. Från
gruppintervjuerna med femåringarna redovisas inte attityder till inte53
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gration, eftersom det är svårt att dra några slutsatser om detta från dessa
samtal.

Olika attityder till modersmål

De positiva inställningar till stöd och undervisning i modersmål som
redovisas från undersökningen rör framför allt fem områden:
• Identitetsutveckling
Stöd och undervisning bidrar till barns och elevers utveckling av personlighet, trygghet och självkänsla. Det är också betydelsefullt att känna att
modersmålet är viktigt och prioriterat.
• Kultur och rötter
Modersmålsundervisning gör det lättare att förstå sin egen kultur och
fungerar som kulturförmedlare även till andra kulturer. Läraren och
övriga deltagare kan vara goda förebilder. Undervisningen är bra för att
man utvecklas i både språket och kulturen.
• Lärande och språk
God kännedom om det egna språket är viktigt för att lära sig svenska och
för all annan inlärning. Behärskning av modersmålet underlättar hanteringen av abstrakta begrepp. Två språk är positivt i arbetslivet.
• Kommunikation
Modersmålsundervisning underlättar kommunikationen mellan människor och med det svenska samhället. Särskilt stor vikt läggs vid kommunikationen med föräldrar och även med släktingar och vänner
• Integration
Kunskap ger förståelse och undervisningen underlättar integration i
samhället. Det innebär ökade möjligheter för individen att integreras i
”det svenska”.
De negativa inställningar som framkommer i undervisningen rör framför
allt sex områden:
• Organisation, ansvar och resurser
Organisationen är rörig med brister när det gäller verksamhetens innehåll, kvalitet och lärarnas kompetens/behörighet. Informationen är ofta
otillfredsställande och man saknar insyn i modersmålslärarens arbete.
Resurserna har minskat och gruppstorlekarna ökat.
• Tider, lokaler och gruppnivå
Undervisningen bedrivs på otacksam tid, d.v.s. sen eftermiddag, lärare
och elever är trötta. Grupperna har för litet tid till sitt förfogande. Lokalerna är bristfälliga. Eleverna får åka till annan skola och det är stora
skillnader på kunskapsnivån i undervisningsgrupperna.
• Lärare
Modersmålslärarna saknar kunskaper om det svenska språket, läroplanen och pedagogiskt förhållningssätt. Skilda lärarkårer ger för litet
utbyte mellan modersmålslärare och övriga lärare.
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• Språkutveckling
Modersmålsundervisningen kan påverka kunskaperna i svenska negativt
och leda till att barnen/eleverna blandar ihop språken och/eller får en
försenad språkutveckling. Svenska språket är viktigare och det är bättre
att satsa på att utveckla det.
• Föräldrars krav
Vissa föräldrar tvingar sina barn att delta i modersmålsundervisningen,
vilket kan leda till låg motivation och hög frånvaro. Andra föräldrar ställer höga krav på undervisningen och vill påverka val av lärare, innehåll i
undervisningen etc.
• Rådande negativa attityder i samhället
Attityden i samhället är att det är viktigare att lära sig svenska än att
lära sig sitt modersmål. Undervisningen har låg status och ses som något
oviktigt. Olika språk har olika status.
Sammanfattningsvis konstateras i undersökningen att de positiva attityderna överväger. Många är överens om vikten av verksamheten men
är kritiska till formerna för genomförandet särskilt gäller detta modersmålsundervisningen i skolan. Spännvidden i attityderna är på så vis
relativt begränsad. Av studien framgår också att modersmålstöd och
modersmålsundervisning har låg status inom skolans värld.

Attityder till integration

Begreppet integration används för att beskriva processen när grupper
med olika kulturella, religiösa och politiska tillhörigheter anpassar sig
till varandra. I studien redovisas resultaten med utgångspunkt från fyra
kategorier av integration: assimilation, separation, dekulturering och
pluralism.
Deltagarnas attityder till integration diskuteras utifrån fyra perspektiv:
individen, skolan, arbetslivet och samhället.
Alla grupper i undersökningen uppvisar en spännvidd i attityder som
går från att individen ska anpassa sig till det rådande till att det är positivt med olika språk och kulturer, alltså från assimilation till pluralism.
Föräldragruppen är den grupp som uppvisar störst spännvidd i sina attityder medan lärare och skolledare är mer homogena i sin inställning till
integration.
Den sammantagna bilden från undersökningen visar att deltagarna
helst ser en integrationsprocess där varken den dominanta gruppens
eller minoritetsgruppens kultur värderas särskilt högt. Samhället ska i
första hand se till individens kompetens och erfarenhet oberoende av
bakgrund och kultur.
Alla grupperna i studien anser att integrationsprocessen bör vara mer
bejakande när det gäller skola, arbetsliv och samhälle men inte för individen. Den något paradoxala konsekvensen av dessa attityder blir man
menar, att individen fastän den lever i ett samhälle som bejakar olikheter
ändå måste anpassa sig till den dominerande kulturen.

Slutsatser

De framlagda resultaten av studien visar bl a att spännvidden är större
i attityderna till integration än till modersmålsstöd och modersmålsun55
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dervisning. En motsättning är de positiva attityderna till modersmål som
framkommer samtidigt som attityderna till integrationsprocessen pekar
på att man ska förneka den kulturella bakgrunden.
Avslutningsvis föreslår utredningen att förskola och skola ska arbeta
med att:
– bygga vidare på de positiva aspekterna av modersmål (identitetsutveckling, kultur och rötter, lärande och språk, kommunikation och
integration)
– sträva efter att minska de negativa aspekterna av modersmål (organisation, ansvar och resurser, tider, lokaler och gruppnivå, lärare, språkutveckling, föräldrars krav samt negativa attityder i samhället)
– höja statusen på modersmålsstöd och modersmålsundervisning
– öka lärarnas kompetens, förbättra samarbetet med lärarutbildningen
– integrera modersmålslärarna i den reguljära verksamheten och undervisningen
– förbättra informationen, kunskapen och intresset för modersmålsstöd
och modersmålsundervisning
– arbeta med de berördas attityder till både modersmål och integration
– ta del av skolledarnas synpunkter och arbeta med dem för att förbättra de praktiska förutsättningarna.

Erfarenheter från modersmålslärare, fackliga
organisationer och representanter från etniska
organisationer
Modersmålslärare

I diskussionerna med referenskommunerna och vid möten med modersmålslärare har framkommit att en stor del av lärarkåren i modersmål
anser att modersmålet har låg status och att stödet/undervisningen blir
lidande av detta. De menar att deras arbete ofta ifrågasätts av både
skolledning och övrig personal. De flesta modersmålslärare arbetar på
många enheter/skolor och känner att de befinner sig utanför den ”vanliga” verksamheten, vilket medverkar till att de får svårt att påverka sin
arbetssituation. Många tycker att deras svenska kolleger saknar kunskaper om flerspråkiga barns och elevers språkutveckling och om modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen.
Ett tecken på ointresse och negativa attityder är också att modersmålsstöd och modersmålsundervisning ofta hänvisas till dåliga lokaler och att
det t.ex. inte tillsätts vikarier omedelbart vid sjukdom. Många modersmålslärare upplever att de inte möter samma respekt i sin yrkesutövning
som övriga lärarkategorier.

Fackliga organisationer

Från fackligt håll har bl.a. Lärarförbundet agerat i frågor som rör etnisk
och kulturell mångfald i skolan. I en skrivelse till Skolministern från
mars 2001 kan man läsa att: ”Bristande resurser får inte utgöra ett hinder
för att satsa på elever med utländsk bakgrund. Det är viktigt att lärare
och skolledare ges möjlighet att utveckla de kunskaper som behövs för
att på bästa sätt stödja dessa elever. Lärarförbundet anser också att en
lärarkår som präglas av en större etnisk och kulturell mångfald är önskvärd för att underlätta ett interkulturellt synsätt i skolan.”
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Representanter från etniska organisationer

Efter kontakter och diskussioner med representanter från SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, har en rad synpunkter
och förslag framlagts i form av en skrivelse till Skolverket (februari
2002).
Under rubriken ”Hinder” uppmärksammas information och attitydpåverkan på följande sätt: ”Attityder hos förskolans och skolans personal (lärare, skolledare, politiker, statliga och kommunala tjänstemän och
även modersmålsansvariga) samt journalister har varit och är alltjämt de
största hindren för att återupprätta modersmålet i det svenska samhället.”
SIOS föreslår insatser som bl a innebär ökade satsningar på arbete
med värdegrunden och utarbetande av mångfaldsplaner. En ökning av
kurser om etik, etnicitet och identitet samt utbildning om den mångkulturella skolan är andra förslag för att förändra attityder. Man påpekar
också att en fortlöpande diskussion om vad mångkulturell skolutveckling innebär är viktig för en positiv inställning till modersmålsstöd och
modersmålsundervisning.

Forskning om attityder till modersmålsstöd och
modersmålsundervisning
I Tuomelas Modersmålsundervisning – en forskningsöversikt (del 4) forskningsöversikt framkommer att attityder till modersmålsundervisning
berörs i flera forskningsrapporter.
En sammanfattning av resultaten från olika forskningsrapporter som
undersökt modersmålslärarnas arbetsvillkor (bl.a. Tingbjörn 1996 och
Jonsson Lilja 1999) visar att:
”Lärarnas arbetssituation är ogynnsam på grund av organisatoriska
faktorer. De modersmålslärare som undervisar efter elevens timplanebundna tid har nästan obefintlig kontakt med övriga lärare och känner
sig därför pedagogiskt och socialt isolerade. De lärare som organisatoriskt tillhör en modersmålsenhet och som tjänstgör på flera skolor upplever detta som problematiskt. Många modersmålslärare möter negativa
attityder till modersmålsundervisningen från kollegor och över huvud
taget i det svenska samhället”.
Elevers och föräldrars attityder till modersmål har undersökts i olika studier ( bl.a. Shaf 1994, Lange 1996 och Tuomela 2001). Deras inställning
till undervisningen sammanfattas enligt följande:
”Det finns en mängd olika variabler, både på mikro- och makronivå,
som har betydelse för om eleverna väljer att delta i modersmålsundervisning. Elevernas och deras föräldrars bakgrund har endast begränsad
betydelse för deltagande i modersmålsundervisning. Det framgår vidare
att de flesta elever som deltar i modersmålsundervisningen är nöjda
med denna och en övervägande del föräldrar tillskriver modersmålsundervisningen positiva effekter. Eleverna i svensk klass med modersmålsundervisning har en något mer svensk identitet än elever i tvåspråkiga
undervisningsmodeller.”
Enligt Tuomela finns en samstämmighet i modersmålslärarnas upplevelser av att det finns negativa attityder till undervisningen såväl inom
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som utanför skolan. Även många elever och föräldrar med utländsk bakgrund är av samma uppfattning.
Det finns en enda studie som mer ingående försökt utröna attityder
till modersmålsundervisningen i samhället i stort (Wingstedt 1998).
Avhandlingen består av tre delstudier. Den första delstudien ger en historisk översikt av svensk minoritetspolitik och språkideologi. I den andra
delstudien diskuteras bl.a. attityder till modersmålsundervisning med
utgångspunkt från 56 tidningsinsändare från 1990-talet. Denna diskussion ligger i sin tur till grund för den sista delstudien, som utgörs av en
enkätundersökning om språkideologier i dagens Sverige.
Wingstedts studie bekräftar de uppgifter som framkommit tidigare, i
studier som berört attitydfrågor, att attityderna till modersmålsundervisningen tenderar att vara negativa över lag.
En sammanfattning av de tre delstudierna visar att:
”Det finns både negativa och positiva attityder till modersmålsundervisning. De som förespråkar modersmålsundervisning brukar framhäva
modersmålets betydelse för identitetsutveckling och känsla av trygghet
samt för att utveckla modersmålet. De som är negativt inställda till
modersmålsundervisning brukar ange att den är för kostsam för samhället, att den kan leda till segregation och etniska konflikter samt att den
kan påverka barnens inlärning av svenska negativt”.
I en undersökning från 1998, Lärare och den mångkulturella skolan
(Lange, Hedlund) ingår frågor om lärares attityder till elevernas modersmål och deras modersmålsundervisning.
Undersökningen vände sig till över 5 000 lärare i grund- och gymnasieskolan. Det primära syftet med undersökningen var att kartlägga
lärarnas utsatthet för politiskt och etniskt relaterat våld och hot i skolorna men forskarna inkluderade även ytterligare teman omkring lärarnas erfarenheter av och inställning till ”den mångkulturella skolan”.
På frågan om vilka konsekvenser modersmålsundervisningen har för
de deltagande eleverna anser en majoritet av lärarna att konsekvenserna
är positiva för identiteten såväl som för skolresultaten och elevernas sociala relationer. Dock är det många lärare som uppger att de inte vet om
det är bra eller dåligt med modersmålsundervisning. Enligt forskarna
kan detta bero på den brist på konsensus som präglar och har präglat
diskussionen om modersmålets ställning i den svenska skolan.

Sammanfattande kommentar
En sammanfattning av de olika undersökningar och den insamling av
erfarenheter och synpunkter som gjorts om attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning visar, att det finns en skillnad i attityder mellan de skolledare, lärare, elever och föräldrar som har direkt
och regelbunden kontakt med verksamheten och de som inte har det.
Medvetenheten om modersmålets betydelse för identitet, språkutveckling och lärande är stor bland dem som på olika sätt är involverade i
verksamheten medan ifrågasättande och negativa attityder är vanligt i
samhället i övrigt.
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Förutsättningar och hinder

Förutsättningarna för att framgångsrikt kunna bedriva modersmålsstöd
och modersmålsundervisning påverkas av många olika omständigheter.
Organisation, lärar/personaltillgång och kunskaper om flerspråkiga
barns och ungdomars språkutveckling är viktiga faktorer, liksom naturligtvis regelverk och resurser. Även attityder hos beslutsfattare och ansvariga
tjänstemän kan vara av stor betydelse för en framgångsrik verksamhet.
I kontakterna med referenskommunerna och representanter från
skolledning, lärarkår, barn/elever och föräldrar har såväl förutsättningar
som hinder för verksamheten diskuterats.

Förutsättningar och hinder i kommuner med
olika villkor
De styrdokument som rör modersmålet är inte lika tvingande i förskolan och gymnasieskolan som i grundskolan. Det får till följd att kommunerna inte anordnar modersmålsstöd och modersmålsundervisning i
samma utsträckning i förskolan och gymnasieskolan som i grundskolan.
Till exempel erbjuder cirka 80 procent av landets kommuner inte något
modersmålsstöd alls i förskolan.
För gymnasieskolan visar statistiken att ungefär hälften av kommunerna anordnar undervisning i modersmål. Enligt referenskommunerna
finns det kommuner som avstår från att anordna undervisning i modersmål på gymnasieskolan trots att många elever deltar i grundskolans
undervisning och det borde finnas underlag för modersmålsundervisning i ett antal språk.
Situationen är likartad för studiehandledning på modersmålet. Elever
med behov av sådan undervisning har i många kommuner stora svårigheter att få det stöd i skolarbetet som undervisning i ett eller flera
ämnen på modersmålet innebär. I några av referenskommunerna har
man bedömt behovet av studiehandledning vara störst för elever som
nyligen kommit till Sverige men i andra har man gjort en motsatt
bedömning och erbjuder endast undervisning i svenska som andraspråk
för dessa elever.
Förutsättningar för barn och elever att få modersmålsstöd och modersmålsundervisning skiftar följaktligen från kommun till kommun. Goda
förutsättningar finns i storstäderna och större och medelstora kommuner där möjligheter finns att utveckla en välfungerande organisation
med tillgång till välutbildad, behörig personal med återkommande tillfällen till kompetensutveckling för alla som arbetar inom förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan. Det är också i sådana kommuner som
mycket av utvecklingsarbetet inom modersmålsverksamheten sker.
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Referenskommunerna påpekar att maxtaxan och den utvidgade
rätten för barn till arbetssökande föräldrar att gå i förskola kommer
att ge bättre kontinuitet i barngrupperna och bättre förutsättningar för
modersmålsstödet. Det största hindret är att det saknas statliga direktiv
och kommunala resurser. Även personalsituationen kan vara ett problem. I dag är det svårt att rekrytera utbildad och kompetent personal
eftersom underlaget är litet och framtiden osäker. Man framhåller dock
att en viktig förutsättning för att kunna bedriva framgångsrikt modersmålsstöd är den personal man har, som är både kunnig och intresserad.
I grundskolan ger styrdokumenten goda förutsättningar att bedriva
modersmålsundervisning. Det finns i de flesta avseenden en samstämmighet bland kommunernas skolledare om hur läroplan, kursplan och
övriga styrdokument ska tolkas och undervisningens organisation har
i en stor del av landets kommuner ungefär samma struktur. Många av
referenskommunerna anser att det är till fördel för verksamheten att all
modersmålsundervisning är samlad i en central enhet, och de är också
av den åsikten att möjligheterna till skol- och ämnesutveckling ökar i en
sådan organisation.
Det finns en vilja att söka och utveckla bättre samarbetsformer mellan
olika lärarkategorier och uppfattningen bland ansvariga skolledare i
referenskommunerna är att en kommungemensam ledning för modersmålsundervisningen ger bättre förutsättningar för detta än om ansvaret
för modersmålsundervisningen delas upp på olika skolenheter. Modersmålslärarna är engagerade och kompetenta och många har lång erfarenhet i sitt yrke.
Referenskommunerna såväl som modersmålslärare, elever och föräldrar anger att de största hindren för undervisningen är att den är
hänvisad till eftermiddagstid. Från lärarhåll påpekas också att undervisningstiden är för kort för att man ska kunna uppnå målen. Resursbristen är ett annat problem; särskilt när det gäller studiehandledning
på modersmålet. Bristen på reella utbildningsmöjligheter för modersmålslärare kommer, enligt referenskommunerna, att bli ett problem på
längre sikt.
Gymnasieskolans förutsättningar att bedriva framgångsrik modersmålsundervisning är till stor del desamma som för grundskolan. Studiehandledning förekommer ytterst sparsamt i gymnasieskolan och det är
tydligt att styrdokumenten tolkas på olika sätt. Ett hinder för en kontinuerlig undervisning är att schemat ändras flera gånger under läsåret
och eleverna i grupperna kommer från olika gymnasieskolor och olika
program.
Sammanfattningsvis kan sägas att det teoretiskt sett finns förutsättningar att anordna välfungerande modersmålsundervisning i de olika
skolformerna men att lärare och övrig personal många gånger upplever
att de praktiska problemen sätter stark prägel på verksamheten och försvårar arbetet med att bibehålla och utveckla modersmålet. I förskolan
är de största hindren att det saknas statliga direktiv och att de kommunala resurserna är otillräckliga.
Det som upplevs som det absolut största hindret är den negativa attityd och det bristande intresset från det omgivande samhället.
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Lokalt utvecklingsarbete
Inom ramen för de styrdokument som gäller för modersmål i de
olika verksamhetsformerna förekommer olika former av utvecklingsarbete i kommunerna. Det är framför allt i kommuner/kommundelar/
stadsdelar med en stor andel barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska som ett medvetet arbete med att finna former för att ge
barn och elever tillgång till sitt modersmål lett till organisationsförändringar.

Förskolan

Inom ramen för storstadssatsningen pågår på flera håll utvecklingsarbete i förskolan som bland annat gäller språkutvecklingsvärderingar.
Framför allt handlar det om svenska som andraspråk, men även modersmålet berörs.
Flyktingmottagningen under senare år har inneburit att många kommuner startat särskilda förskolor för flyktingbarn. Dessa har medvetet
satsat på flerspråkig personal, föräldrainformation/föräldramedverkan
och olika former för språkstöd.
Öppen förskola är en verksamhetsform där man genom att anställa
flerspråkig personal erbjuder barn med ett annat modersmål än svenska
och deras föräldrar ökade möjligheter till kontakt med språk och kultur
från ursprungslandet och med svensk kultur och det svenska språket.
Flera öppna förskolor i invandrartäta bostadsområden har utvecklat ett
arbetssätt och en verksamhet som gör att de fyller en viktig funktion som
social och kulturell mötesplats.

Grundskolan

Många grundskolor med en hög andel elever med annat modersmål än
svenska har utvecklat former för att dessa elever, deras språk och kultur
ska få en mer framträdande roll i skolarbetet. Medvetna satsningar för
att på olika sätt presentera elevernas ursprungsländer, temaarbete och
föräldradagar är vanligt förekommande liksom kompetensutveckling för
all personal i frågor som rör den mångkulturella skolan och interkulturell undervisning.
Undervisning på modersmålet i något eller några ämnen för grupper
av elever med samma modersmål ökar och utvecklas framför allt i skolor
med språkprofil, ofta inom ramen för den s.k. storstadssatsningen.
Enligt kommunenkäten är det endast ett fåtal kommuner som arbetar
medvetet med metod- och innehållsutveckling av studiehandledningen.
Mer samarbete och samplanering mellan olika lärarkategorier är faktorer som nämns såsom viktiga vägar för att förbättra organisation och
innehåll.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan innebär den ökade tillgången till Internet att eleverna
tillsammans med sina lärare kan inhämta information och kunskaper
direkt från ursprungslandet.
Besök i hemlandet och elevutbyte mellan länderna är andra möjligheter för elever att utveckla både språk- och kulturkunskaper och få ett
”kvitto” på betydelsen av att behärska sitt modersmål.
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I Stockholm pågår en försöksverksamhet med vidgat språkval enligt
kursplanen för Moderna språk. I Stockholm erbjuder man också A- och
B- kurserna i form av distanskurser, än så länge bara i spanska.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i särskolan och specialskolan utnyttjar inte möjligheterna att
erhålla modersmålsundervisning i lika hög grad som övriga elever med
annat modersmål än svenska.
Vid specialpedagogiska institutet bedrivs ett utvecklingsprogram för
elever med annat modersmål än svenska med funktionshinder. Programmet syftar till att ta fram ny kunskap, kartlägga behov av läromedel,
utveckla läromedel och ta fram informationsmaterial.
För elever i behov av särskilt stöd som finns i olika specialutformade
utbildningsmodeller gäller, anser referenskommunerna, att samhället
behöver uppmärksamma dessa elevers rätt till studiehandledning och
undervisning i modersmål på ett bättre sätt.

Fristående skolor med konfessionell och/eller språklig/etnisk
inriktning

I fristående skolor med konfessionell och/eller språklig/etnisk inriktning organiseras ofta undervisningen med utgångspunkt från kunskaper om modersmålets betydelse för bl a språk- och identitetsutveckling.
Exempel på sådana skolor är de sverigefinska skolorna i olika kommuner och skolor med arabisk, engelsk, estnisk eller tysk profil. I dessa
skolor sker viss ämnesundervisning på modersmålet liksom också föräldrakontakter och fritidsverksamhet. Flerspråkig personal och lärare som
undervisar i flera ämnen, inklusive modersmål, ger barn och elever möjlighet till daglig kontakt med modersmålet.

Forskning om modersmålsundervisningens effekter
I Modersmålsundervisningen – en forskningsöversikt redovisas den forskning
som gjorts i Sverige om modersmålsundervisningens effekter. I de studier som finns jämförs språkfärdigheter i modersmålet hos elever som
får sin undervisning i svensk klass, och som deltar i modersmålsundervisning, och hos elever som deltar i någon tvåspråkig undervisningsmodell. Utifrån dessa studier är det svårt att dra alltför långtgående
slutsatser om i vilken grad modersmålsundervisningen utvecklar elevernas modersmål. Däremot ger de kunskaper om skillnader mellan att få
modersmålsundervisning som ett ämne i svensk klass och att få modersmålsundervisning i tvåspråkiga undervisningsmodeller, där även en del
av den övriga undervisningen ges på modersmålet. Ett problem med att
tolka resultaten är att det är vanskligt att isolera modersmålsundervisningen som enskild bakomliggande faktor i elevernas språkutveckling
eller skolframgång.
Största antalet studier behandlar olika undervisningsmodellers effekter på färdigheterna i finska och svenska hos sverigefinska elever i Sverige
(t.ex. Lasonen 1978, Sjödoff 1989, Janulf 1998 och Tuomela 2001).
Andra undersökningar är t.ex. en studie om effekterna av modersmålsundervisning efter genomgången grundskola (Löfgren 1991) och en
mångdimensionell analys av modersmålsundervisningen (Hill 1996).
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Sammanfattningsvis konstateras att elever som går i svensk klass och
som deltar i modersmålsundervisning i regel uppnår lägre färdigheter
i sitt modersmål än de som undervisas i en tvåspråkig undervisningsmodell. Elever som deltagit i modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan tenderar att ha fler
undersökta positiva faktorer än de som avbrutit modersmålsundervisningen tidigare.
I det avslutande kapitlet, som diskuterar forskningsresultaten i ett
reformerings- och utvecklingsperspektiv skriver Tuomela bl.a:
”Man måste ställa sig frågan, om modersmålsstödet i förskolan och
modersmålsundervisningen i svensk klass är tillräckliga undervisningsinsatser för att eleverna ska uppnå goda färdigheter i modersmålet. De tvåspråkiga undervisningsmodellerna, och över huvud taget undervisning
på modersmålet i andra ämnen än modersmål, bör därför uppmärksammas i betydligt större omfattning än vad som görs idag. De kan utgöra
ett välbehövligt alternativ respektive komplement till modersmålsundervisningen och studiehandledningen. Deras betydelse för exempelvis
elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen bör belysas liksom för den
allmänna skolframgången och identitetsutvecklingen.”

Sammanfattande kommentar
Många kommuner framhåller att de har kunniga och engagerade lärare
och att detta innebär att det finns goda förutsättningar för att utveckla
modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Från flera håll påpekas också att möjligheterna till utveckling ökar i kommuner med en
samlad organisation för modersmålsverksamheten. Olika former av
utvecklingsarbete för att höja kvalitén på stödet/undervisningen förekommer på många håll liksom kompetensutveckling om t.ex. språkutveckling och flerkulturell undervisning.
De förskolor som har de bästa förutsättningarna för att barnen ska
utveckla sitt modersmål, enligt svensk och internationell forskning, är
de som med flerspråkig personal ger barnen tillgång till modersmålet
redan från tidig ålder som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.
I grundskolan finns exempel på skolor i områden med ett stort antal
elever med annat modersmål än svenska där man påbörjat en utveckling
mot mer ämnesundervisning på modersmålet. På dessa skolor ges möjligheter till samplanering och samarbete mellan olika lärarkategorier
eftersom modersmålslärarna finns i skolan under ordinarie skoltid och
inte bara på eftermiddagstid.
De kommuner där gymnasieskolan har störst utvecklingsmöjligheter
är där elevunderlaget är så stort att det går att renodla grupper i de tre
olika gymnasiekurserna. Distansundervisning och möjligheten att läsa
sitt modersmål som vidgat språkval är andra exempel för gymnasieelever
att få tillgång till sitt modersmål.
I särskolan borde fler elever kunna få tillgång till modersmålsundervisning. För detta krävs både kompetensutveckling av de lärare som ska
undervisa och rutiner för utveckling av handlingsplaner för flerspråkiga
elever.
För elever i behov av särskilt stöd som är placerade i olika specialut63
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formade program är det extra viktigt med fullgott stöd. När samhället
gör ingrepp i barn och ungdomars liv är det för att deras hälsa, uppväxt,
språk- och kunskapsutveckling ska tryggas och då måste även rätten till
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet tillgodoses.
Hindren för att utveckla modersmålsstöd och modersmålsundervisning är huvudsakligen bristande resurser, organisationssvårigheter och
omgivningens negativa attityd.
Kommunernas nedskärningar under den senaste tioårsperioden har i
hög grad drabbat modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Eftermiddagsundervisning, gruppsammansättning och begränsad undervisningstid har bidragit till att undervisningen i sin nuvarande form lätt får
låg status och uppfattas som mindre viktig än annan undervisning.
Ytterligare forskning behövs för att ge en klarare och kanske mer entydig bild av modersmålsstödets och modersmålsundervisningens effekter.
Av den kartläggning som gjorts av verksamheten i olika skolformer
framgår således att utvecklingsarbete finns av många slag. En fortsatt
utveckling bör stödjas och stimuleras på kommunal och lokal nivå där
elevernas språkliga kompetens och behov blir utgångspunkt för planering av insatser för utveckling av elevens modersmål, av kunskaper i
svenska som andraspråk och möjligheter att tillägna sig ytterligare språk
i egen takt.
Modersmålsundervisningen och studiehandledningen bör utvecklas
till en integrerad och flexibel del av den dagliga verksamheten, där
användning av modersmål blir en naturlig del i kunskapsinhämtande i
olika ämnen under skoldagen. En sådan utveckling ställer krav på organisatorisk flexibilitet. En förutsättning för denna utveckling är också
användning av IT och lärmiljöer av olika slag.
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Lärare och personal

Inom ramen för regeringsuppdraget har flera olika studier genomförts
för att kartlägga behovet av lärare/personal och redovisa utbildningsnivån på befintliga lärare/personal.
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet har
gjort en sammanställning av utbildningsinsatser för modersmålslärare,
deras utbildningsbakgrund och behov av kompetensutveckling.
Skolverket har tillsammans med SCB genomfört en kartläggning av
utbildningsnivån i dagsläget och en prognos av framtida behov av personal och lärare för modersmålsstöd och modersmålsundervisning.
Nedan ges också en redovisning av de möjligheter som finns för lärare
med utländsk lärarexamen att ansöka om behörighet hos Högskoleverket, vilka kompletterande utbildningar som erbjuds för närvarande och
ett förslag till Introduktionsperiod resp. lämplighetsprov för lärare med
utländsk lärarutbildning, en rapport av ett uppdrag för Högskoleverket
(februari 2002)

Utbildningsnivån för lärare och personal
I referenskommunerna har de flesta som arbetar med modersmålsstöd i
förskolan barnskötar- eller förskollärarutbildning.
I många kommuner är det samma personer som arbetar som lärare i
modersmål i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Många av dem
har lärarutbildning från hemlandet eller Sverige.
För att arbeta som lärare, förskollärare eller fritidspedagog i skolan skall
man ha utbildning för den undervisning man skall bedriva (Skollagen 2
kap. 3 §). För att få en tillsvidareanställning krävs att den som anställs har
”de kunskaper i svenska som behövs” ( 2 kap 4b §) och ”nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller beträffande det offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen” (2 kap 7a §).
År 2000 fanns det ca 2 300 verksamma modersmålslärare i skolan.
Omkring 300 av dem har genomgått hemspråkslärarlinjen14. Drygt 300
har annan lärarutbildning och ca 600 någon annan pedagogisk utbildning. Strax över 1 100 lärare saknar pedagogisk utbildning. För förskolan saknas motsvarande uppgifter.
Det förs ingen statistik över modersmålslärarnas utbildningsbakgrund fördelad på språk, vilket omöjliggör en språkvis kartläggning av
utbildningsbehovet.

Utbildning
Fram till slutet av 1980- talet utbildades modersmålslärare på hemspråkslärarlinjen, en utbildning som anordnades vid vissa lärarhögskolor. Utbild-

14

Hemspråkslärarutbildning
förekom i Göteborg/
Mölndal, Malmö och Stockholm.
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ningen omfattade 80 poäng och gav kompetens att ge modersmålsstöd i
förskolan och behörighet att undervisa i modersmål i grundskolan och
gymnasieskolan. Vid sidan av denna utbildning till hemspråkslärare fanns
vid några utbildningsanstalter även utbildning av tvåspråkiga ämneslärare, klasslärare och förskollärare, dock i liten omfattning.
I och med reformeringen av utbildningen för grundskole- och gymnasielärare 1988 ingick modersmål som ett av de ämnen som de studerande kunde välja i sin utbildning på grundskollärarlinjen. Grundidén
var att en tvåspråkig lärare skulle kunna arbeta både med svenska elever
och elever med annat modersmål än svenska. De studerande fick behörighet att undervisa tvåspråkiga klasser och svenska klasser med ett
undantag, nämligen att de inte hade behörighet att undervisa i svenska.
Det blev svårt att fylla platserna i utbildningen och den ersattes med
en etapputbildning i tre etapper. De olika etapperna ledde till behörighet till hemspråkslärartjänst, till grundskollärartjänst enligt den valda
inriktningen, dock inte i svenska, respektive till att undervisa i svenska.
1992 avskaffades etapputbildningen och hemspråksvarianterna inom
1–7-utbildningen och studenterna i modersmål antogs till de reguljära
varianterna, där de utbildades tillsammans med svenska studerande,
dock med den skillnaden att de läste sitt modersmål istället för svenska
och fick genomgå språkprov. Även denna utbildning hade svårt att
fylla utbildningsplatserna och sedan 1993 har det inte funnits några
sökande.
I den lärarutbildning som startade 2001 finns möjligheter att läsa
modersmål som en inriktning om 40 poäng och som specialisering, d.v.s.
fördjupning, om 20 poäng, vilket motsvarar 60 poängs studier i ämnet.
Utbildningen planeras kunna ske i etapper och vara påbyggbar. De olika
regionernas behov blir styrande för vilka språk som ska erbjudas i utbildningen.

Utbildningens innehåll i modersmål och studiehandledning

Den nya lärarutbildningen ger möjlighet att få formell kompetens enbart
i modersmål eller i ett annat ämne eller flera andra ämnen. Studierna
inom ämnesblocket modersmål ska utgå från de studerandes bakgrundskunskaper ha ett innehåll som motsvarar de blivande lärarnas arbetsuppgifter.
Syftet är att de studerande ska inhämta ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i sådan omfattning att de kan ge modersmålsstöd i
förskolan, undervisa i grund- och gymnasieskolan och ge studiehandledning i skolans ämnen.
I ämnesblocket modersmål ingår bl.a. språkets uppbyggnad, språkriktighet, litteratur och realia. Modersmålets uppbyggnad ska behandlas
med tyngdpunkten på sådant som kan medföra svårigheter för elever
med annat modersmål än svenska. Modersmålet ska även belysas kontrastivt med svenska språket så att de studerande kan jämföra modersmålet och svenska.
Övriga områden som ska belysas är t.ex. språk- och identitetsutveckling hos flerspråkiga individer, minoritetsspråksutveckling, kulturarvets
betydelse, samhällslivet i ursprungslandet och Sverige samt kulturmöten
och mellan-kulturell kommunikation.
Studiehandledningen syftar till att de studerande ska kunna ge studie66
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handledning på modersmålet i olika ämnen, framför allt i orienteringsämnen och matematik.
Didaktikens olika moment ska t.ex. ge de blivande lärarna tillfälle att
utveckla sin förmåga att använda språkutvecklande arbetssätt, bl.a. för
att kunna möta barn och elever med skiftande språkfärdighet i olika
åldrar.
Studiehandledningens didaktik innebär att de studerande lär känna
arbetssätt och metoder för att arbeta på modersmålet i olika ämnen
enligt gällande styrdokument

Behörighet och kompletterande utbildning
Sedan 2000 finns möjlighet för lärare med utländsk utbildning att
ansöka om behörighet hos Högskoleverket (HSVFS 2000:1 2a, 2b§§).
Under de två senaste åren har Högskoleverket utfärdat drygt 700
behörighetsbevis till personer med utländsk lärarutbildning. Behörighetsbeviset ger möjlighet att få tillsvidareanställning vid förskolor, grundoch gymnasieskolor i Sverige. De flesta lärare har fått behörighet som
modersmålslärare.
För att få behörighet krävs att den sökande, förutom sin lärarutbildning, har yrkeserfarenhet motsvarande två års tjänstgöring på minst
halvtid som lärare i utlandet och/eller Sverige och godkänt betyg i
svenska/svenska som andraspråk B. Om den sökandes utbildning och
yrkeserfarenhet inte motsvarar kraven kan han/hon anvisas att genomgå
en kompletterande utbildning vid svenskt universitet eller högskola
och/eller genomgå en introduktionsperiod om minst två terminer i
svensk grundskola eller gymnasieskola. Medborgare i stat inom EES
eller Schweiz kan istället välja att genomgå ett lämplighetsprov. (HSVFS
2000:1 2b, 3§§).
Högskoleverket kan även värdera utländsk högskoleutbildning för
lärare utan att bedöma t.ex. kunskaperna i svenska. Ett utlåtande utfärdas som beskriver den utländska utbildningen och värderingen uttrycks
i svenska examensnivåer.
För lärare finns för närvarande också olika kompletteringsutbildningar, eftersom läraryrket är ett bristyrke, bl.a:
• Utbildningssatsning för utländska akademiker (för den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös).
• Särskild Lärarutbildning (SÄL – projektet). Ett projekt som vänder sig
till obehöriga lärare som redan arbetar inom skolan.

Kompetensutveckling
Lärare i modersmål har olika behov av kompetensutveckling. För lärare
med utländsk förskollärar/lärarutbildning är det t.ex. angeläget att de
får möjlighet att introduceras i både verksamhet och lärarroll i svensk
förskola och skola.
Under årens lopp har särskilda utbildningsinsatser anordnats vid
Lärarhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö både som varianter
av hemspråkslärarlinjen och som fristående kurser. Även påbyggnadskurser med specialpedagogisk inriktning har erbjudits liksom pedagogiskmetodiska kurser för obehöriga modersmålslärare.
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Förutom kompetensutveckling inom ramen för ordinarie universitetsoch högskolekurser finns möjligheter till uppdragsutbildning. I Stockholm och Malmö anordnas, i samarbete med Lärarhögskolorna, kurser
för obehöriga lärare i modersmål om 40 resp. 20 poäng. Syftet är att
lärarna efter genomgången kurs skall kunna söka tillsvidaretjänster.
Kompetensutveckling för lärare med inriktning mot modersmålsstöd
i förskolan har endast förekommit i mycket begränsad omfattning.

Lärarnas arbetssituation
Om förskola, grundskola och gymnasieskola skulle spegla samhället i
övrigt borde viss andel av personalen vara flerspråkig och det borde ske
en medveten rekrytering av personer med annan språklig och kulturell
bakgrund. Så är dock inte fallet utan de allra flesta barn och elever ges
tillfälle att en gång i veckan arbeta på sitt modersmål och träffa en representant från det egna språk- och kulturområdet.
Att vara lärare i modersmål innebär för de allra flesta att ambulera
mellan olika förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor.
Vid diskussioner med referenskommunerna och grupper av modersmålslärare framgår att arbetssituationen uppfattas som splittrad och ofta
innebär en känsla av ”utanförskap”. Många lärare önskar en större delaktighet i förskolans/ skolans arbete på samma villkor som övriga lärare.
Lärarna tycker inte att de möts av samma respekt som övriga lärare och
efterlyser en attitydförändring. För skolans del är det också problem med
kunskaps- och åldersmässigt heterogena undervisningsgrupper, begränsad undervisningstid och svårigheter att få tillgång till lokaler.
En kartläggning i Göteborg av 120 modersmålslärares arbetssituation15 visar att det även finns positiva sidor i arbetet. Av studien framgår
att lärarna anser att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar och medverka till att
• underhålla barnens/elevernas modersmål
• förstärka barnens/elevernas tvåspråkighet
• stärka barnens/elevernas identitet
• stödja individernas utveckling
• verka för kulturell integration.

Forskning om lärarnas arbetsvillkor

Verksamhetsanalys inför
EU- projekt Mål 3, ht 2001
16
Se Modersmålsundervisningen – en forskningsöversikt, del 3.
15
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Den forskning som gjorts i Sverige16 rörande organisation av stödet och
undervisningen i och på modersmål, attityder till verksamheten och
effekterna av genomförda åtgärder har behandlats under tidigare rubriker i uppdraget. Av redovisningen framgår bl.a. att det finns organisatoriska hinder för verksamheten, att många lärare känner sig pedagogiskt
och socialt isolerade och att de möter negativa attityder både ute i samhället och lokalt på enskilda skolor.
De studier som redovisas angående den pedagogiska utformningen
av undervisningen visar att lektionsinnehållet har fokus på språkutveckling och kulturella aspekter (Edberg& Holmegaard 1982, Enström 1984,
1987, Nygren-Junkin 1997). Av Nygren-Junkins undersökning kan också
utläsas att modersmålslärare arbetar kontrastivt med undervisningsinnehållet och att undervisningen i lika stor utsträckning handlar om förhål-
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landena i Sverige som i ursprungslandet, vilket stämmer väl överens med
intentionerna i läroplanen.
Bristen på läromedel som är avsedda för modersmålsundervisning
påtalas i flera studier liksom problemen vid användandet av undervisningsmaterial från ursprungsländerna (bl.a. Ajagán- Lester, 1996, Garefalakis, 1994 och Tingbjörn 1996). Många lärare måste därför producera
eget material, vilket upplevs som tidskrävande och arbetsamt.

Beräknat utbildningsbehov av modersmålslärare
Statistiska centralbyrån (SCB) har på Skolverkets uppdrag gjort en översiktlig beräkning av utbildningsbehovet av modersmålslärare i förskolan,
förskoleklassen, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan för perioden fram till och med år 2020.17 Utgångspunkten för beräkningarna
är senast tillgängliga statistik över lärare och deltagare i modersmålsundervisning samt SCB:s senaste befolkningsprognos. Om personal för
modersmålsstöd i förskolan finns inget tidigare publicerat bakgrundsmaterial. Här har Skolverket samlat in uppgifter från de 18 referenskommunerna som underlag.
De senaste åren har andelen elever, berättigade till modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning eller får handledning
på modersmålet, uppgått till 53 procent i grundskolan. I nedanstående
beräkningar av lärarbehovet antas andelen öka till 60 procent med
anledning av de förslag som Skolverket lägger fram i denna rapport.
I förskolan har andelen barn som får modersmålsstöd (av barn med
annat modersmål än svenska) varit omkring 11 procent bland 1–3-åringarna och 16 procent bland 4–5-åringarna de senaste åren. Beräkningarna av lärarbehovet utgår från att dessa andelar med anledning av
Skolverkets förslag kommer att öka till 1980-talets nivå, dvs. till 40 procent för 1–3-åringarna och 75 procent för 4–5-åringarna.
Tabell. Beräknat examinationsbehov av modersmålslärare
Femårsperiod:
Förskolan
Grundskolan och
gymnasieskolan

2000–2005
1 500
1 100

2006–2010
500
1 000

2011–2015
500
1 200

2016–2020
300
1 100

Beräkningarna utgår från att utbildningsbehovet tillgodoses under femårsperioden, så att det är balans mellan tillgång på och behov av lärare
i slutet av varje femårsperiod. Om utbildningsbehovet inte skulle kunna
tillgodoses under en period förskjuts det till en senare period, examinationsbehovet för senare perioder ökar i så fall utöver vad som anges i
tabellen.
Det stora utbildningsbehovet av modersmålslärare i förskolan under
den första femårsperioden beror på antagandet om en kraftig ökning av
deltagandet genom de förslag som Skolverket lägger fram. Eftersom tillgången på lärare för modersmålsstöd i förskolan är så litet måste behovet främst tillgodoses genom nyrekrytering och utbildning.
För grundskolan och gymnasieskolan (inklusive förskoleklassen och
särskolan) beror en mindre del av examinationsbehovet på antagandet

17

För information om antaganden och beräkningsgrunder se Beräknat behov
och rekryteringsbehov av
modersmålslärare, bilaga.
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om ett högre deltagande i modersmålsundervisning och handledning
på modersmålet. Till största delen beror utbildningsbehovet på att nuvarande lärare, genom pensionering och avgångar av andra skäl, måste
ersättas.

Sammanfattande kommentar
Lärare och personal för modersmålsstöd och modersmålsundervisning
har minskat i antal under den senaste tioårsperioden. Möjligheterna
till utbildning för flerspråkiga förskollärare och modersmålslärare har
i praktiken försvunnit. Genom kompetensutveckling, uppdragsutbildningar etc. har ett antal kommuner, särskilt i storstadsregionerna, initierat och genomfört kompetenshöjande insatser.
Den nuvarande lärarutbildningen ger ökade möjligheter för både
förskollärare och lärare i grund- och gymnasieskolan att få en utbildning som inkluderar ämnesområdet modersmål. Även Högskoleverkets
behörighetsgivning och möjligheten till introduktionsperiod och lämplighetsprov för lärare med utländsk lärarutbildning kan på sikt innebära
att antalet flerspråkiga lärare ökar både i förskola och skola.
Forskning och erfarenheter från referenskommunerna och olika lärargrupper visar att svårigheterna i arbetet ofta är av organisatorisk art.
Schemapositioner, undervisningstid, gruppsammansättningar och lokalfrågor ger problem i skolan och i förskolan är resursbristen och negativa
attityder från beslutsfattare de största bekymren.
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Relationen mellan undervisning
i och på modersmål och
måluppfyllelse
Några aktuella studier om elevers kunskaper
och skolresultat
Skolverket har i olika studier konstaterat resultatskillnader mellan exempelvis elever med inhemsk och utländsk bakgrund. Resultaten beror på
flera faktorer, inte minst sociala och ekonomiska men i en del fall har
verket konstaterat att skolan brister i sitt ansvar avseende varje elevs rätt
till stöd och utveckling och att en konsekvens är att vissa elever med
annat modersmål än svenska inte erhåller den utbildning de har rätt till.
I detta sammanhang har verket poängterat vikten av intensifierat arbete
med språkutveckling, bl.a. genom undervisning i och på modersmålet.
För närvarande pågår fördjupade studier av resultat i syfte att utveckla
verkets stöd till verksamheters resultatförbättring och utveckling18.
I OECD-projektet PISA som undersökt ungas läsförmåga samt kunnande i matematik och naturvetenskap19 redovisas svenska 15- åringars
resultat i ett internationellt perspektiv. Här är det frågan om kunskaper
och färdigheter som bedöms vara betydelsefulla i vuxenlivet. Kan femtonåringar analysera, resonera och föra fram sina tankar på ett konstruktivt sätt? Kommer ungdomarna att kunna fortsätta lära sig under
resten av livet? PISA är en jämförande studie som omfattar 32 länder. Av
resultaten från de svenska ungdomarna kan man bl.a. utläsa, att elever
med annat modersmål än svenska genomsnittligt uppvisar sämre resultat
inom alla tre ämnesområdena jämfört med övriga svenska elever.
Dessa ungdomars resultat är jämförelsevis sämre i Sverige än i många
andra länder. Till dels kan detta förklaras av att skolan i Sverige omfattar alla ungdomar, så även de nyligen anlända och de asylsökande
eleverna. Men ungdomar i familjer med utländsk bakgrund har i Sverige
i genomsnitt en sämre ekonomisk och social situation än svenskfödda.
Det svenska samhället har också svårt att ta vara på den utbildning,
de språk, de erfarenheter och kompetenser som människor från andra
länder för med sig.
Andra studier som gjorts t.ex. i Välfärdsbokslutet20 visar däremot att
barn med utländsk härkomst klarar sig bra jämfört med svenskfödda
barn om de har jämförbara sociala och ekonomiska uppväxtförhållanden.

Svensk och internationell forskning kring studieresultat för flerspråkiga elever
På uppdrag av Skolverket gjordes 1996 en översikt över forskningen
inom modersmålsområdet av Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela vid
Stockholms universitet21. De framhåller att

Exempel på detta är bl.a.
en uppföljningstudie av det
arbete som Skolverket redovisade till regeringen 2001
med titeln Framgångsrikt
på skolor i utanförskapspräglade områden och uppföljningsstudie av
OECD-projektet PISA.
19
Skolverkets rapport 209,
Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i
matematik och naturvetenskap i ett internationellt
perspektiv, PISA 2000
20
Välfärd och skola, antologi
från Kommittén Välfärdsbokslut, Socialdepartementet 2000.
21
Skolverkets rapport nr 105,
Hemspråksundervisningen
– en översyn, 1996.
18
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”Forskningen om minoritetsbarns språkutveckling och skolframgång
ger entydiga argument för modersmålsundervisning i någon form. I
fråga om språkutveckling kan modersmålsundervisningen spela en roll
både för utvecklingen av modersmålet och för utvecklingen av svenska.
Vidare har modersmålsundervisningen för många barn betydelse för
kunskapsinhämtandet i skolan och utgör ett stöd för utveckling av trygg
etnisk identitet.”
De konstaterar också att forskningen dittills varit förhållandevis
begränsad. Dock pekar man på att de forskningsresultat som visar ett
positivt samband mellan modersmålsundervisning och skolresultat stämmer med redovisningen från internationell forskning.
Från svensk forskning redovisas bl.a:
• att elever som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisning har
högre betyg i svenska, engelska och matematik
• behärskar svenska bättre än andra invandrarelever
• upplever större trygghet och trivs bättre i skolsituationen än andra
invandrarelever
• behärskar abstrakta begrepp bättre än andra invandrarelever (Hill
1995)
• att elever med undervisning i modersmål lär sig mycket om det nya
landet och att undervisningen utgör en brygga till integration i den
nya kulturen (Nygren-Junkin 1998)
Våren 2001 publicerades en rapport från Uppsala universitet med titeln
Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell
mångfald.
En av författarna, Monica Axelsson, presenterar här internationell
forskning om skolframgång och skolutveckling. Denna forskning visar
att det idag finns kunskap om hur skolor kan hantera mångfald och bli
en skola för alla. Hon redovisar fem studier om skolutveckling där forskarna studerat skolan som en miljö för språkutveckling, sociokulturell
integration och lärande.
Enligt henne har man i debatten om invandrarelevernas generellt
sämre skolframgång gärna dragit slutsatsen att de inte har tillräckligt
goda kunskaper i svenska. Olika bakgrundsfaktorer, som t.ex. tid i
landet, språk- och kulturavstånd och ålder har ofta förbisetts liksom
bostadsområdets och skolans struktur. Axelsson konstaterar att man
alltför sällan talar om det faktum att de tvåspråkiga eleverna istället för
att ha en brist har en särskild resurs i sitt modersmål och sin specifika
kulturkunskap. Detta skulle skolan och förskolan i högre grad kunna ta
vara på.
De fem studierna fokuserar alla på förstärkning av tvåspråkiga barns
skolsituation.
• Wayne Thomas & Virginia Collier presenterade 1997 en longitudinell studie av tvåspråkiga elevers skolframgång i USA. Denna studie
bygger på ett mycket omfattande material. Dessa forskare har under
20 år följt 42 000 elever med annat modersmål än engelska som gått
minst fyra år på de skolor som studien omfattar. Ett centralt resultat
är, att det är en tidskrävande och svår process att få hela sin skolgång
på sitt andraspråk. För att tvåspråkiga elever ska ha samma möjlighet
att nå skolframgång som enspråkiga elever menar de att:
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•

•

•

•

Eleverna måste få möjlighet till språkutveckling, kunskapsutveckling och
kognitiv utveckling på bägge språken i en sociokulturellt stödjande miljö.
I april 2002 publicerade dessa forskare en rapport från de fem senaste
årens uppföljningar. Denna styrker de tidigare resultaten.22
En handlingsplan för skolans utbildningsverksamhet för flerspråkiga
elever har gjorts av tre forskare, Miramontes, Nadeau och Commins
(1997). Utifrån vissa centrala antaganden om undervisning, lärande
och den sociopolitiska situationen menar de att skolorganisationen
ska ha en medveten strategi för arbetet med de flerspråkiga eleverna.
Dessa antaganden leder till ett antal grundförutsättningar som bildar
basen i den skolutveckling som forskarna eftersträvar.
Deras handlingsplan innebär bl a att skolan måste fatta beslut inom fem
nyckelområden: Förstaspråksutveckling, andraspråksutveckling, utveckling av
kursplaner och ämnesinnehåll, bedömning och koppling till elevens familj.
Jim Cummins från Kanada är en forskare som ägnat mycket tid åt
studier av tvåspråkiga barn och deras skolframgång. Även han ser
skolan i ett samhälleligt sammanhang samtidigt som han ser stora
möjligheter till förändring hos den enskilda läraren. Stämningen och
interaktionen i samhället påverkar hur läraren definierar sin roll i förhållande till eleverna. Att på olika sätt inkludera och visa respekt för
elevens språk i det dagliga arbetet stärker elevens självkänsla och identitet. Hur man lyckas med denna språkliga och kulturella inkorporering i skolarbetet är en signifikant förutsägare av skolframgång.
Cummins sätter stor tilltro till de enskilda lärarnas möjlighet att stödja elevernas språkliga förmågor, uppmuntra föräldrar till ett aktivt deltagande i skolan
och sina barns lärande samt använda arbetssätt som uppmuntrar eleverna att
vara kritiska och förstärka sina upplevelser.
Richmond Road School i Auckland på Nya Zeeland är en skola där de
kulturella och etniska skillnaderna mellan barnen genomsyrar hela
skolans verksamhet. Kulturell respekt anses vara en central faktor när
det gäller att utveckla ett pluralistiskt samhälle och det är skolans mål
att utveckla och utöka ett barns möjligheter snarare än att förändra
dem (May, 1994). Tvåspråkighet anses som en kunskaps- och utbildningsmässig fördel. I skolarbetet strävar man här efter att stödja och
inkorporera de språk och kulturer barnen har. Skolans inriktning är
”både och” inte ”antingen eller”.
I en omfattande redovisning kan May (1994) bekräfta att barnen i Richmond
Road når lika långt eller längre än andra jämförbara elever.
Från USA redovisas även en studie av Christian Faltis (1997) där han
utarbetar en modell för att främja den andraspråkinlärande elevens
möjligheter att lyckas i skolarbetet. Modellen innebär att läraren med
olika åtgärder inom ramen för den befintliga skolan och det befintliga klassrummet ska organisera en sådan miljö att eleverna och deras
föräldrar kan och vill delta i skolaktiviteterna.

För att detta ska bli framgångsrikt måste läraren integrera och värdera
elevernas språk och kultur i undervisningen och utveckla samarbetet
mellan hemmet och skolan. Eleverna ska ges möjlighet att styra sin inlärning och bedömningen av elevernas kunskaper ska ske på många olika
sätt. Språkutvecklingen ses i ett holistiskt perspektiv och inte som separata strukturer.

22

Thomas & Collier, School
effectiveness for language
minority students. National
Clearinghouse for Bilingual
Education (NCBE)
Resource Collection Series,
No 9, 1997 samt uppföljningsrapporten av samma
författare: A National Study
of School Effectiveness for
Language Minority Students
Long- Term Academic
Achievement, University of
California, 2002.
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I sin sammanfattning konstaterar Axelsson att dessa studier av tvåspråkiga barns skolsituation visar:
• att elevens kognitiva utveckling, lärande och identitetsutveckling främjas av undervisning på bägge språken
• att skolans och samhällets attityd till elevens språkutveckling påverkas
av sociokulturella processer
• att den pedagogik som används ska anknyta till elevens språkliga och
kulturella erfarenheter
• att diagnostisering och bedömning av eleven ska göras utifrån en helhetssyn på språk och lärande
• att anknytning mellan hem och skola har en avgörande betydelse
eftersom förståelse och kunskap hos lärare och föräldrar är det viktigaste för att stödja barnens skolframgång.
I Nationalkommitténs idéskrift från Europeiska året för språk 2001 Språkboken ingår en artikel av Hyltenstam med titeln Modersmål och ekonomisk
tillväxt.
Huvudtesen i Hyltenstams artikel är att länder med god ekonomisk
standard bygger denna standard på en hög kunskapsnivå hos befolkningarna, vilket i sin tur är beroende av modersmålsbaserade utbildningssystem. Det är ett väldokumenterat faktum att elever som hör
till ickedominerande etniska befolkningsgrupper världen över genomsnittligt uppnår sämre utbildningsresultat än de som tillhör den dominerande befolkningsgruppen. Barn som inte är förstaspråkstalare av
majoritetsspråket i sina länder har uppenbart ett sämre utgångsläge för
sitt kunskapsinhämtande än majoritetens barn. Hyltenstam hänvisar till
den ovan nämnda undersökningen av Thomas & Collier som bekräftar
detta på ett tydligt sätt och också ger svar på frågan om hur detta problem ska lösas.
För att nå goda resultat krävs i dagens samhälle avancerad behärskning av ett språk. Modersmålet finns ”gratis” för kunskapsinhämtande
medan inlärning av andra språk till tillräckligt avancerad nivå i allmänhet kräver tid och kraft. Thomas & Colliers undersökning är direkt relevant för frågan om modersmålets betydelse för kunskapsinhämtande.
Den starkaste faktorn med prediktionsvärde för barnens skolresultat var
helt enkelt i vilken utsträckning deras modersmål användes i ämnesundervisningen. Enligt Hyltenstam skulle det vara av nationalekonomisk
betydelse att ta tillvara den kunskapspotential som på grund av språkhinder ligger outnyttjad hos de delar av befolkningen som har andra
modersmål än svenska.
Hans slutsats är också att ett större utnyttjande av minoritetsspråkselevers modersmål i ämnesundervisningen kan bidra positivt till dessa
elevers resultat.

Sammanfattande kommentarer
Det modersmålsstöd och den modersmålsundervisning som byggdes
upp i Sverige under 1980-talet, har fått allt sämre villkor under 1990-talet.
Störst försämringar noteras i förskolan. Samtidigt ger all forskning
belägg för att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldrarna
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och att det är då förutsättningarna att grundlägga en aktiv tvåspråkighet
är som störst.
Skolverkets slutsats blir att det är nödvändigt med ett förändringsarbete som stärker förskolans möjlighet att bidra till att barn med ett annat
modersmål än svenska utvecklar aktiv tvåspråkighet. Forskning och erfarenhet visar att inlärningen av svenska underlättas om barnet fått tillfälle
att arbeta med begreppsbildning på det modersmål som talas i hemmet
samtidigt som mycket arbete läggs ned på det svenska språket. Satsning
på språkutveckling i förskolan innebär alltså satsning på både modersmål och svenska.
Slutsatsen för nyanlända elever i grundskolan och särskilt de elever
som kommer in i svenskt utbildningssystem i högre ålder i grundskolan
och gymnasial utbildning är att viss ämnesundervisning på modersmål
skulle vara en effektiv väg att stärka elevens ämneskunskaper och språkutveckling i svenska. Undervisning på modersmålet kan också vara ett
verksamt sätt att utveckla de flerspråkiga elevernas kunskaper i modersmålet.
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Överväganden och förslag

Bakgrund
De förslag som Skolverket nu väljer att föra fram utgår från denna breda
kartläggning som gjorts av den nuvarande situationen för de flerspråkiga barnen och eleverna i förskola och skola. Dessa överväganden och
förslag ligger även i linje med det som Skolkommittén framförde i sitt
slutbetänkande Skolfrågor – om skola i en ny tid.23 Här behandlas i kapitlet
En jämlik skola skolsituationen för barn och elever med ett annat modersmål än svenska och Skolkommittén ger ett antal förslag som syftar till att
stärka modersmålets ställning. Sålunda konstateras att:
”Alla barn och ungdomar som växer upp i Sverige och går i den svenska skolan
har en självklar rätt och skyldighet att lära sig svenska. Det svenska språket är
nyckeln till det svenska samhället, till delaktighet och tillhörighet. För inlärningen
av svenska behövs det egna modersmålet som ett stöd.
Alla barn och ungdomar har en självklar rätt till sitt eget språk och sin egen
identitet. Skolan ska därför främja varje barns inlärning och utveckling av det
egna modersmålet.”
Förslagen ligger också i linje med det uppdrag som förskolan har för
minoritetsbarn och barn med utländsk bakgrund så som det formuleras
i förskolans läroplan (Lpfö 98):
”Förskolan skall bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet.”
”Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

23

Skolfrågor – om skola i en
ny tid, SOU 1997:121, sid
304 ff.
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I Skolverkets rapport till regeringen, Undervisning i och på de nationella
minoritetsspråken – kartläggning av situationen 2001 ges också förslag som
syftar till att stärka modersmålets plats inom den egna gruppen och i det
svenska samhället.
Språkkommittén konstaterar i sitt betänkande Mål i mun ”I Sverige
finns det över en miljon personer med utländsk bakgrund, och för många av
dem är svenskan ett andraspråk. Det är uppenbart att de har andra förutsättningar att tillägna sig svenskan än de som har språket som förstaspråk. Allas
rätt till språk innebär att alla ska ha likvärdiga förutsättningar att tillägna sig
svenskan. Men allas rätt till språk måste också ses i förhållande till de många
skilda modersmål som numera brukas i Sverige – hur kan talarna av dessa ges
möjlighet att utveckla sina skilda språk?” I kommitténs förslag till handlingsplan föreslås bl.a. följande:
• Språkets roll i skolan för elever med utländsk bakgrund bör ytterligare uppmärksammas.
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• Åtgärder bör vidtas för att stärka modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i skolan.
Förslagen i denna rapport ligger även i linje med EU-kommissionen som
betonar vikten av breda och djupa språkkunskaper och som verkar för
att minoritetsspråk ska få överleva och att människors modersmål inte
suddas ut.
Även Konventionen om Barns rättigheter lyfter fram behovet av stöd för
modersmålet för barn som bor i annat land än ursprungslandet. I Artikel
29 fastslås att Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning
ska syfta till att:
”utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget
språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella
värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen.”

Strategiska åtgärder
Kartläggningen visar att modersmålets status behöver stärkas, så att
modersmålet blir en självklar, integrerad del av verksamheten i förskola,
skola och skolbarnomsorg.
Enligt Skolverkets bedömning bör ett långsiktigt perspektiv på arbetet
med flerspråkiga barns kognitiva och språkliga utveckling prägl förskolans, skolans och skolbarnomsorgens arbete.
Utgångspunkter för detta arbete är kunskap om barnens och elevernas behov och förutsättningar, ett synliggörande av den språkliga kompetensen och ett beaktande av de flerspråkiga barnens situation.
Enligt Skolverket bör en rad åtgärder vidtas.
Kraven ska skärpas på att huvudmän och verksamheter utgår från
varje barns och elevs behov och förutsättningar i planering, uppföljning
och kvalitetsarbete.
Individuella utvecklingsplaner för barn och elever, utarbetade i
samråd mellan elever, lärare och föräldrar är enligt Skolverket en lämplig åtgärd. I förskolan skulle planerna omfatta åtgärder avsedda att
främja barnens allsidiga utveckling och lärande. I skolan skulle planerna
omfatta åtgärder för resultatförbättring och åtgärder ämnade att tillgodose de flerspråkiga elevernas rätt till stöd för utveckling av modersmål
och svenska.
En utveckling kommunalt och lokalt som syftar till att göra modersmålsutvecklingen hos barn och elever till en integrerad del i den dagliga
verksamheten ska stödjas och stimuleras. Kartläggningen ger tydliga
belägg för alla nackdelar förknippade med dagens organisatoriska lösning på modersmålsstöd och modersmålsutveckling. Kommunerna behöver se över sin organisation av modersmålsstödet och undervisningen i
och på modersmål. Nackdelarna med att undervisningen i modersmål i
så hög utsträckning sker på eftermiddagstid, skild från övrig verksamhet
påtalas tydligt, och det finns anledning att söka andra lösningar. För att
möjliggöra bättre inlärningsmiljöer finns också anledning att pröva om
det är möjligt att i större utsträckning samla barn respektive elever med
samma modersmål till vissa förskolor och undervisningsgrupper.
En förutsättning för fortsatt utveckling är också förändrade attityder
till modersmålet. Den kunskap som forskningen ger om värdet av ett
77

Flera språk – fler möjligheter

starkt modersmål bör spridas i olika former till lärare, skolledare, elever
och föräldrar. Det föreligger behov av att tydliggöra nyttan av modersmålsstöd och undervisning på och i modersmål för barns och elevers
utveckling och lärande för tjänstemän och beslutsfattare på kommunal
nivå. Detta kan ske genom att Skolverket i stöd- och referensmaterial
om kvalitetsutveckling och resultatförbättring i ökad utsträckning framhåller modersmålets betydelse. Vidare kan Skolverket uppmärksamma
frågor som rör de flerspråkiga barnen och eleverna i arbetet med utvecklingsdialoger och tillsyn.
Modersmålets betydelse för att nå ökad måluppfyllelse ges också
belägg för i forskning. En diskussion om olika vägar att nå ökad måluppfyllelse bör föras med politiker och skolledare och resurser avsättas för
försöksverksamhet av olika slag.
Fortsatta försök med utveckling av studiehandledning på modersmål
till undervisning på modersmål i andra ämnen ska stödjas. Den snabba
utvecklingen av IT och tillgång till texter på många språk i lärmiljöer kan
utnyttjas mycket brett.
En utveckling av statliga styrdokument fortgår i syfte att ta ett helhetsgrepp över styrdokument för samtliga språk utifrån en analys av de
språkliga kompetenser som finns i dagens Sverige. I det sammanhanget
utnyttjas också möjligheter att jämföra språkliga kompetenser länder
emellan.

Tre aspekter på modersmålet
Under kartläggningen har det blivit tydligt att det går att särskilja olika
syften med modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Verket
väljer att presentera sina överväganden och förslag utifrån följande:
• modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen
• modersmålet som ett av de flerspråkiga barnens och elevernas språk
• modersmålet som ett verktyg för lärande
Dessa tre aspekter är beroende av varandra men genom att fokusera på
dem blir det möjligt att tydliggöra olika vägar att möta de flerspråkiga
barnen och eleverna.

Modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen

En trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling. Att
bli sedd som den man är med en dubbel kulturbakgrund har avgörande
betydelse för den egna självbilden. Kartläggningen har visat att både barn
och elever med flerkulturell bakgrund behöver bättre stöd i förskola och
skola för sin utveckling som flerspråkiga och flerkulturella individer.
Inom förskolan finns idag de största bristerna när det gäller stödet
för de flerspråkiga barnen. Endast ca 13 procent av de aktuella barnen
får sådant stöd för att utveckla sina båda språk som de är berättigade till
enligt läroplanen. För tio år sedan var andelen ca 60 procent. På motsvarande sätt har det skett en urholkning av kompetensen hos personalen.
I många fall saknas i dag den kompetens som krävs för att barn med
annat modersmål än svenska ska kunna få det stöd de har rätt till i att
utveckla en dubbel kulturtillhörighet och aktiv tvåspråkighet. I stället
bemöts många av dessa barn såsom barn med bristande språkfärdighet i
svenska.
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Kartläggningen visar tydligt att de skrivningar som finns i läroplanen
om förskolans skyldighet att stödja de flerspråkiga barnens utveckling till
tvåspråkiga individer inte är tillräckliga för att dessa barn ska få tillgång
till modersmålsstöd i förskolan.

Modersmålet som ett av de flerspråkiga barnens och elevernas språk

Kunskaper i flera språk är något som lyfts fram som önskvärt i olika sammanhang både i Sverige och internationellt.
Svensk språkpolitik präglas fortfarande av en slags inlåsning av språk
i olika fack utifrån ett svenskt synsätt. Svenska som modersmål hanteras
i särskild ordning. Svenska som andraspråk ses i allmänhet mer som
metod och ”hjälpgumma” än språk i sig. Engelska är det språk som i
Sverige intar en särställning och för vissa målgrupper är på väg att bli
ett andraspråk. Den höga kompetensen i engelska i Sverige är intressant och värd att analysera när det gäller att hitta vägar att utveckla även
andra språk. Tyska, franska och spanska är de ”officiella främmande skolspråken” eller övriga moderna språk med dagens terminologi. Andra
språk än dessa har egentligen knappast plats eller uppmärksamhet i skolsystemet och ses inte heller som tillgångar.
Den modersmålsundervisning som erbjuds är av skiftande kvalitet.
Modersmålsundervisningen har, trots att undervisning förekommit i 30
år, ännu inte accepterats som ett ”riktigt/viktigt” språkämne. Alltför ofta
behandlas det som något vid sidan om som angår främst elever som inte
har fullgoda kunskaper i svenska.
Barn och elever med annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet på en hög nivå. Om detta ska
lyckas beror i stor utsträckning på hur förskolan och skolan bemöter
dessa barn och elever och om de ges förutsättningar och stimulans till
att vilja utveckla sina olika språk.
Ur ett individperspektiv är det viktigt att individen får stöd att stärka sitt
modersmål och stimulans att gå vidare med både fördjupning och breddning av olika språk till nya kompetenser. Denna utveckling äger givetvis
rum hela livet. Statliga styrdokument bör underlätta denna process.
Stärkta språkkunskaper ökar individens möjligheter att fungera i ett
mångkulturellt samhälle och i ett samhälle med internationella kontakter. Ökade kunskaper bidrar till öppenhet och förståelse för andra kulturer, värderingar och tänkesätt. Regelstyrning i förordningstext bör ses
över utifrån nya situationer och behov i samhället.
De organisatoriska förutsättningarna för ett stärkande av modersmålsundervisningen i skolan är mycket bristfälliga visar Skolverkets kartläggning. Krav bör ställas på att organisationen av undervisningen ska leda
till att språkutveckling är en del av utbildningen och genomförs på
många olika flexibla sätt utifrån elevernas behov.
Undervisning på modersmålet i andra ämnen innebär även att elevernas kunskaper i modersmålet förstärks. Försök av olika slag i denna
anda rapporteras från många håll i världen under de senaste årtiondena.
Även i svensk skola kan man sedan 1990-talet se en markant ökning av
framförallt undervisning på engelska i andra ämnen.
Det finns en rad olika benämningar för dessa verksamheter beroende på hur språksituationen ser ut i det land där undervisningen
äger rum. I Kanada talas sedan länge om immersion/språkbad. I Europa
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används ofta bilingual education som begrepp. I Finland bl.a talar man
om CLIL, Content and Language Integrated Learning. I Sverige har Skolverket valt benämningen SPRINT, språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning för framförallt undervisning på engelska i andra
ämnen.
Den kvalitativa analys av SPRINT som Skolverket redan inlett bör fullföljas enligt förslag bl.a. från Kommittén för svenska språket, Mål i mun.
Uppföljning, utvärdering och utvecklingsinsatser för att samla kunskap
och erfarenheter av nytänkande kring undervisning på olika språk bör
enligt Skolverkets mening samlas och stärkas.

Modersmålet som ett verktyg för lärande

24

Se sid. 72.
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Lärande kan ske på olika språk men villkoren är olika. I nästan all verksamhet i förskolan i Sverige används svenskan som kommunikationsspråk mellan barn och vuxna, även då barnen har ett annat modersmål
än svenska.
Erfarenheter och forskning från förskolan visar att barns utveckling
och lärande gynnas om de får möjlighet att använda sitt modersmål i den
vardagliga verksamheten i förskolan och om de har tillgång till vuxna
som talar deras språk. För att stödja barnens lärande i förskolan är det
därför viktigt att det finns personal som har samma språkliga och kulturella bakgrund som barnen och att modersmålsstödet är en integrerad
del i det pedagogiska arbetet. Positiva erfarenheter finns av s.k. enspråkiga grupper där alla barn och all personal talar samma språk, och av
sammansatta grupper där en del av barnen har svenska som modersmål
och en del har ett annat modersmål.
Undervisningsspråket i skolan är oftast svenska som ju även är modersmål för majoritetseleverna. Skolverkets kartläggning visar att det i
grundskolan förekommer ämnesundervisning på modersmålet i form av
klassundervisning, eller för grupper av elever med samma modersmål, i
drygt tio procent av kommunerna.
För elever med annat modersmål innebär detta, att de dels måste nå
motsvarande nivå i svenska som den som majoritetseleverna har förvärvat både före skolstarten och vidareutvecklar under hela skoltiden, dels
att de under många år måste inhämta nya kunskaper i olika ämnen på
ett språk där deras språkbehärskning är begränsad.
Aktuell forskning t.ex. Thomas och Colliers24, som är den mest omfattande som gjorts inom detta område, visar klart att skolgång på det egna
språket är det som leder till bäst resultat. Den undervisningsmodell som
enligt denna forskning är mest framgångsrik är den där de flerspråkiga
eleverna får undervisning i klasser där hälften av eleverna har engelska
som modersmål och den andra hälften ett annat gemensamt modersmål
och där hälften av undervisningen sker på engelska och hälften på de
andra elevernas modersmål upp till minst år 5 eller 6. Näst framgångsrik
är undervisning i klasser med elever med samma minoritetsspråk som
undervisas hälften av tiden på sitt modersmål och den andra hälften på
engelska minst upp till år 5 eller 6. Båda dessa grupper når enligt denna
undersökning dessutom bättre resultat än majoritetsspråkseleverna dvs
de som har engelska som modersmål.
Den modell som enligt denna undersökning ger sämst resultat är den
som är vanligast här i Sverige, nämligen att de flerspråkiga eleverna får
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undervisning endast på majoritetsspråket och undervisningen i detta
språk som andraspråk ges vid sidan av den övriga undervisningen.
Från svenska erfarenheter vet vi att bland de skolor som når goda studieresultat finns t.ex. Språkskolan i Haparanda, Sverigefinska skolan i
Stockholm och Estniska skolan25 och att en orsak till detta är att eleverna
i dessa skolor får inte bara undervisning i utan även på sitt modersmål
samtidigt som de också får undervisning i och på svenska.
Dock måste konstateras att det är svårt att ordna ”blandade undervisningsgrupper” i Sverige, eftersom språkgrupperna är många och det
kan vara svårt att annat än i undantagsfall övertyga svenskspråkiga föräldrar om nyttan av att låta sina barn gå i grupper där delar av undervisningen sker på annat språk. Den nästa bästa modellen är att samla elever
med samma modersmål till vissa skolor eller undervisningsgrupper där
de kunde få undervisning både i och på modersmålet under viss del av
undervisningstiden. Detta skulle kunna ske genom att den nuvarande
studiehandledningen på modersmål utvecklas till att bli en flexibel och
behovsanpassad undervisning på schematid, där många olika varianter
prövas; allt ifrån exempelvis matematik och samhällskunskap på arabiska
för nyanlända elever, datakunskap på engelska för asylsökande ungdomar till att enbart vissa texter på modersmål får ligga till grund för diskussioner i andra ämnen på olika språk.
Det här prövas redan nu om än i begränsad omfattning i några kommuner. En förutsättning för att sådan undervisning ska få större omfattning är också, att reglerna i grundskole- och gymnasieförordningen om
undervisning på annat språk än svenska anpassas till detta behov.

Kompetensutveckling och utbildning

Den kraftigt minskade omfattningen av modersmålsstödet under
1990-talet har medfört, att den kompetens om de flerspråkiga barnens
förutsättningar och behov som tidigare funnits i stor utsträckning gått
förlorad. Eftersom ett tidigt stöd för de flerspråkiga barnens språkliga
och kognitiva utveckling har en avgörande betydelse för deras fortsatta
utveckling menar Skolverket, att en kompetensutveckling som omfattar
all personal inom förskolan måste få hög prioritet.
Förskolan ska främja språkutvecklingen såväl i svenska som i modersmålet för barn med ett annat modersmål än svenska. Kompetensutvecklingen behöver därför omfatta moment som rör språk- och
begreppsutveckling hos de flerspråkiga barnen, hur förskolan och föräldrarna kan stödja barnens flerspråkiga utveckling samt hur lärare
kan samverka vid bedömning av de flerspråkiga barnens språk- och
begreppsutveckling i deras olika språk.
I grundskolan har det förhållandet att modersmålsundervisningen i
hög utsträckning sker på eftermiddagstid och skild från annan undervisning medfört, att många lärare numera saknar grundläggande kunskaper om de flerspråkiga elevernas särskilda förutsättningar och behov.
Kartläggningen har visat att viktiga grupper som behöver kompetensutveckling för att bättre kunna stödja de flerspråkiga eleverna är lärare
inom särskolan, specialskolan och lärare i olika former av särskilda
utbildningsmodeller för elever i behov av särskilt stöd. Men kartläggningen av elever med annat modersmål än svenska där dessa elever
inte når målen för godkänt i år 9 visar, att behovet av kompetensutveck-

25

Se redovisningen till regeringen Undervisning i och på
de nationella minoritetsspråken – kartläggning av situationen 2001.
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ling även gäller för grundskole- och gymnasielärare i flertalet ämnen –
och inte endast lärare i svenska och svenska som andraspråk som är de
grupper som idag i viss utsträckning erbjuds kompetensutveckling för
att möta de flerspråkiga elevernas behov av utveckling av kunskaper i
svenska.
Det har inte förekommit någon utbildning av modersmålslärare på
nästan tio år. Den nya lärarutbildningen som startade hösten 2001 har
förutsättningar att erbjuda sådan utbildning men än så länge märks
ingen nämnvärd efterfrågan. För att möta behoven av utbildade modersmålslärare både inom förskolan och skolan behövs därför åtgärder för
att göra modersmålslärarutbildningen attraktivare.
För att utbildningen ska bli attraktivare för lärare i grund- och gymnasieskolan, behöver modersmålslärarna ha en bredare bas och kunna
undervisa både i språket och på språket i olika ämnen. Detta skulle medföra att deras tjänstgöringstid inte kan vara helt skild från övrig undervisning och att de härigenom blir delaktiga i skolans hela verksamhet. För
de modersmålslärare som har tillräckliga språkkunskaper för att kunna
undervisa på svenska skulle en vidgning av deras kompetens till fler
ämnen innebära, dels att deras totala situation förbättrades genom att
de inte är lika utsatta vid en eventuell minskning av elevunderlaget i det
egna språket, dels skulle deras flerkulturella kompetens medföra en kvalitativ utveckling av all undervisning i ett interkulturellt perspektiv.
Enligt Skolverkets bedömning är flerspråkighet och flerkulturell kompetens värdefulla tillgångar i barnomsorg och skola som också bör beaktas vid meritvärdering och lönesättning.
För att garantera kvaliteten i modersmålsstöd och modersmålsundervisning krävs kompetenta och välutbildade lärare För nu verksamma
modersmålslärare som saknar grundutbildning anser Skolverket därför,
att det snarast måste komma till stånd kompetensutveckling som tar fasta
på lärarnas behov av att kunna stödja barn och elever i deras modersmålsutveckling i en minoritetssituation. Nya lärare behöver också bli delaktiga i synen på barn/elever och lärande i förskola och skola i Sverige.

Metodutveckling och ny teknik

Av forskningsöversikten framgår att det förekommit ämnesdidaktisk
forskning inom modersmålsområdet endast i begränsad omfattning.
Detta gäller också för förskolans verksamhet bland flerspråkiga barn.
Förproducerade läromedel och lexikon spelar en viktig roll för
modersmålsundervisningens kvalitet. För många språk finns inga läromedel att hämta från ursprungsländerna och här är det även fortsättningsvis nödvändigt med utveckling i Sverige. Informationsteknologin
erbjuder nya möjligheter både när det gäller tillgång till ett varierat
utbud av texter, bilder och ljud och för kommunikation mellan elever
och lärare i Sverige, andra mottagarländer och i många fall även med
ursprungsländerna. Även distansundervisning i och på modersmål kan
bli möjlig i ökad omfattning genom IT.

Förslag
Skolverket åtar sig:
• att genom generella och riktade insatser bidra till spridning av kun82
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•
•

•

•
•
•

skap om värdet av utveckling av modersmål ur ett samhällsperspektiv
och ett individperspektiv
att i stöd och referensmaterial om kvalitetsutveckling och resultatförbättring i ökad utsträckning framhålla modersmålets betydelse
att utarbeta allmänna råd och referensmaterial för verksamhet i förskola och undervisning i skola som rör de flerspråkiga barnen och
eleverna
att göra en analys av samtliga kursplaner i modersmål, svenska som
andraspråk och övriga språk i syfte att göra en översyn av språkens
ställning och förutsättningar. Internationella jämförelser genomförs
och analysen leder till överväganden om grad av harmonisering
att fortsätta utveckla metoder för bedömning av de flerspråkiga barnens och elevernas språk- och begreppsutveckling i deras olika språk
att fortsätta att stödja utveckling av modersmålsundervisning med
hjälp av ny teknik och anpassad pedagogik
att tillsammans med Högskoleverket och Svenska kommunförbundet
verka för att utbildningen av tvåspråkiga förskollärare och modersmålslärare blir mer attraktiv.

Författningsändringar
Skolverket föreslår:
• att modersmålsstödet regleras i författning och ska vara obligatoriskt
för kommunen att anordna för barn i förskola från ett års ålder om
föräldrarna så önskar
• att rätten till modersmålsundervisning i förskoleklass regleras i författning
• att förordningstext om rätt till modersmålsundervisning sammanlagt
högst sju år tas bort ur grundskoleförordningen
• att kurserna i modersmål på gymnasial nivå får poängen 200 vardera
för kurserna A och B. Aktiv tvåspråkighet ger 100 poäng
• att de tidsbegränsningar som finns för vissa årskurser och språk i
grundskoleförordningen när det gäller undervisning på annat språk
än svenska tas bort och att det ska vara möjligt att anordna undervisning på modersmål eller tidigare skolspråk även i gymnasieskolan
• att en översyn av görs av förordningstext om engelskspråkig undervisning i grundskolan och gymnasieskolan, så att den även motsvarar
behov av undervisning på engelska för flerspråkiga elever med engelska som modersmål respektive de som haft engelska som tidigare skolspråk
• att asylsökande, nyanlända och övriga elever med annat modersmål
än svenska som har svårigheter med att följa undervisning på svenska
ska ha rätt till undervisning på modersmål eller tidigare skolspråk i
olika ämnen under den tid de lär sig svenska
• att omfattningen av studiehandledning och undervisning på modersmålet ska beslutas i samråd med elever och föräldrar.
Riktade satsningar på kompetensutveckling
Skolverket föreslår:
• att personal i förskolan får möjlighet till kompetensutveckling som rör
mångkulturalitet och arbete i mångkulturella grupper för att bättre
kunna bidra till alla barns positiva identitetsutveckling
83

Flera språk – fler möjligheter

• att lärare som i sin undervisning möter flerspråkiga elever får möjlighet till kompetensutveckling för att bättre kunna handleda de flerspråkiga eleverna i deras lärande i olika ämnen samt att lärare inom
särskolan, specialskolan och olika former av särskilda utbildningsmodeller för elever i behov av särskilt stöd prioriteras när det gäller sådan
kompetensutveckling
• att modersmålslärare som saknar grundutbildning får möjlighet till
kompetensutveckling som behandlar de flerspråkiga barnens och
elevernas modersmålsutveckling i en minoritetssituation, språkbedömning för språkutveckling samt synen på barn och elever och
utveckling och lärande i förskola och skola i Sverige
• att modersmålslärare får möjlighet att vidga sin kompetens så att de
även kan undervisa på modersmålet i olika ämnen
• att modersmålslärare som har tillräckliga språkkunskaper för att
kunna undervisa på svenska får möjlighet att vidga sin kompetens till
att omfatta fler ämnen.

Effekter och kostnader
De föreslagna satsningarna på utveckling av modersmålsstödet och den
flerspråkiga verksamheten i förskolan och undervisningen i och på
modersmål i grund- och gymnasieskolan kommer enligt Skolverkets
bedömning att innebära positiva effekter både för de enskilda barnen
och eleverna och för hela samhället. Goda kunskaper i många språk är
något som efterfrågas alltmer inom olika sektorer i vårt samhälle och
vid internationella kontakter. För de flerspråkiga eleverna kommer satsningarna på undervisning på modersmålet medföra, att fler kommer att
nå ökad måluppfyllelse i olika ämnen.

Modersmålsstöd i förskolan

För information om antaganden och beräkningsgrunder se Beräknat behov
och rekryteringsbehov av
modersmålslärare i bilaga.
27
Genomsnittlig lön för förskollärare, inkl personalomkostnadspålägg, samt tio
procent för tillkommande
kostnader som administration, läromedel mm. Den
föreslagna kostnaden motsvarar mellan en halv och
en procent av kostnaden
för förskolan som år 2000
uppgick till ca 26 miljarder
kronor.
26
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Skolverket förordar att modersmålsstödet i förskolan ska vara obligatoriskt för kommunerna att anordna och att det ska omfatta barn från ett
års ålder. Anledning till detta är att forskning och beprövad erfarenhet
visar att satsningar som påbörjas tidigt är de som på sikt ger både bäst
resultat och är kostnadseffektivast.
Den föreslagna utvidgningen av modersmålsstödet innebär ett ökat
behov av flerspråkig personal. Enligt de beräkningar som Skolverket
låtit göra26, skulle en ökning av modersmålsstödet till den nivå som
stödet hade före 1990-talets nedskärningar innebära att behovet av
modersmålslärare i förskolan ökar med ca 1 300 lärare per år, motsvarande ca 850 årsarbetskrafter (vid samma tjänstgöringsomfattning
som i grundskolan). Kostnaderna för detta kan beräknas till ca 270 miljoner kronor27. Denna beräkning utgår från att modersmålsstödet ges av
ambulerande lärare.
Det bästa resultatet nås dock när modersmålsstödet är en integrerad
del av den pedagogiska verksamheten i förskolan. Ökad tillgång till flerspråkig personal innebär att behovet av ambulerande modersmålslärare
minskar och därmed också de tillkommande kostnaderna för modersmålsstödet. Om till exempel det ökade modersmålsstödet till hälften kan
tillgodoses genom flerspråkiga förskollärare som arbetar inom barngrupperna, minskar de tillkommande kostnaderna till ca 135 miljoner kronor.
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Undervisning i modersmål

Skolverket har även låtit SCB göra prognoser som gäller rekryteringsbehovet av modersmålslärare i grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola) och gymnasieskola28. Eftersom minskningen av
undervisningsvolymen här jämfört med början av 1990-talet inte är lika
stor som i förskolan skulle en ökning till samma nivå som undervisningen hade före nedskärningarna innebära ett ökat behov årligen om
ca 300 modersmålslärare, motsvarande ca 200 årsarbetskrafter. Kostnaden kan uppskattas till ca 70 miljoner kronor29.

Undervisning och studiehandledning på modersmål

Undervisning som sker på ett annat språk än svenska behöver inte kosta
mer än den som sker på svenska, förutsatt att undervisningsgrupperna
är jämförbara.
Undervisningen för de nyanlända och asylsökande eleverna blir effektivare om den i tillämpliga delar sker på modersmålet eller tidigare skolspråk Detta medför att undervisningstiden kan minskas och därmed
även kostnaderna för undervisning i förberedelseklasser och motsvarande grupper.
Idag når många flerspråkiga elever inte kunskapsmålen i olika ämnen
trots olika stödinsatser. För många av dessa elever skulle möjligheterna
att nå målen öka väsentligt om stödet gavs på modersmålet. Varje sådan
elev som når målen innebär en avsevärd minskning av de sammanlagda
undervisningskostnaderna.
De tillkommande kostnaderna för ökad ämnesundervisning och studiehandledning på modersmål kan enligt Skolverkets bedömning endast
delvis finansieras av motsvarande minskade kostnader för undervisning
på svenska. Skolverket föreslår därför att det tillförs extra medel till kommuner där det finns skolor som är beredda att utveckla nya modeller för
undervisning och studiehandledning på modersmålet.

Kompetensutveckling av personal i förskola och skola

Enligt Skolverkets bedömning behövs initialt extra medel för kompetensutveckling för att klara den ökade omfattningen av modersmålsstödet i
förskolan. Samma gäller för ökad undervisning och studiehandledning på
modersmål. Verket vill i detta sammanhang framhålla vikten av att beakta
behov av kompetensutveckling för modersmålslärare vid fördelning av
befintliga medel och inom ramen för pågående utvecklingsinsatser.
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Regeringens beslut 16

2001-06-28

Dnr U2001/2548/S

Uppdrag till Statens skolverk rörande modersmålsstöd och
modersmålsundervisning

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att
– belysa organisationen och omfattningen av modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen samt studiehandledningen i
den obligatoriska skolan och gymnasieskolan,
– belysa attityder hos personal i förskolan och skolan, barn/elever och
föräldrar när det gäller modersmålsstöd och modersmålsundervisning,
– belysa förutsättningar och hinder för att framgångsrikt kunna bedriva
modersmålsstöd och modersmålsundervisning,
– belysa relationen mellan modersmålsstöd, modersmålsundervisning/
studiehandledning och måluppfyllelse,
– kartlägga behovet av lärare/personal och utbildningsnivå på befintliga lärare/personal,
– föreslå olika stimulansåtgärder, eventuella förordningsförändringar
och andra åtgärder som bedöms som verkningsfulla, och
– belysa eventuella ekonomiska konsekvenser av föreslagna åtgärder.
Regeringen överlåter åt Skolverket att bestämma de närmare formerna
för uppdraget.
Skolverket skall senast den 15 maj 2002 skriftligen redovisa uppdraget
till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Bakgrund

I budgetpropositionen för år 2001 har regeringen anmält att satsningarna i syfte att förbättra situationen för barn och ungdomar med utländsk
bakgrund skall fortsätta. Regeringen har vidare för avsikt att inom ramen
för avsatta medel vidta åtgärder för att förstärka modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i den obligatoriska skolan och
gymnasieskolan. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning är led i
arbetet med att stärka barn och ungdomars personliga och kulturella
identitet samt att främja deras utveckling till flerspråkiga individer.

Skälen för regeringens beslut

Som ett led i att förstärka modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan
anser regeringen att det befintliga läget i förskolor och skolor behöver
kartläggas. Det är även viktigt att få en genomlysning av attityder till
modersmålet samt behovet av studiehandledning, modersmålsstöd och
modersmålsundervisning. Skolverket skall lämna konkreta förslag på
olika stimulansåtgärder samt på eventuella förordningsförändringar.
På regeringens vägnar
Ingegerd Wärnersson

Ingrid Lindskog
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Del 2
Modersmålsstöd och
modersmålsundervisning
– organisation och omfattning 2002

89

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Förord

Skolverket fick i juni 2001 i uppdrag av regeringen att kartlägga situationen för modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen
samt studiehandledningen i skolan och föreslå stimulansåtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2002.
Skolverket har genomfört flera delstudier med anledning av uppdraget. Bland annat har organisationen och omfattningen av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen belysts med hjälp av en postenkät
till samtliga kommuner i landet. Enkätundersökningen genomfördes
i februari 2002 och omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan och gymnasieskolan. Statistiska centralbyrån (SCB) anlitades för genomförandet av enkäten. Enkäten har kompletterats med
uppgifter från 18 referenskommuner som varit knutna till uppdraget.
I denna rapport redovisas resultaten av kommunenkäten och uppgifterna från de18 referenskommunerna. Rapporten har sammanställts av
undervisningsråden Aziza Hussein Abdalla och Ulla Nordenstam och experten Katarina Magnusson.
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Bakgrund

Skolverket fick i juni 2001 i uppdrag av regeringen att belysa situationen för modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen
samt studiehandledningen i skolan. Som ett led i regeringsuppdraget
genomförde Skolverket i februari 2001 en enkät riktad till landets samtliga kommuner. Enkäten har kompletterats med uppgifter från 18 referenskommuner som varit knutna till uppdraget.

Syfte och genomförande
Kommunenkäten omfattade förskolan, förskoleklassen, grundskolan,
obligatoriska särskolan och gymnasieskolan. Två blanketter skickades ut,
en för gymnasieskolan och en för övriga verksamhetsformer. Enkäten
syftade till att belysa frågor om bland annat organisation, styrning och
ledning, finansiering och lokalt utvecklingsarbete.
Svarsfrekvensen uppgick för båda blanketterna till cirka 90 procent av
kommunerna. För den del av enkäten som omfattade den obligatoriska
särskolan var dock bortfallet större. Mer än var fjärde kommun besvarade överhuvudtaget inte dessa frågor och andra besvarade endast en
del av frågorna. Det är därför svårt att via kommunenkäten få en heltäckande bild av hur modersmålsundervisningen i särskolan fungerar idag.
Kommunenkäten har kompletterats med frågor till de 18 referenskommunerna. I dessa kommuner finns mellan 50 och 60 procent av
alla barn/elever med ett annat modersmål i förskola och skola. Kommunernas erfarenheter och synpunkter har samlats in bland annat via en
enkät med frågor om planering, genomförande, uppföljning, utvärdering samt utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning i
de olika verksamhetsformerna.

Kommuner indelade i kommundelar
En del kommuner är indelade i stads/kommundelar eller motsvarande
(benämns i fortsättningen kommundelar) med en långt gående decentralisering. Tidigare erfarenheter har visat att det är svårt att ställa frågor
till kommuner med denna typ av organisation (låg svarsfrekvens, flera
svar per kommun etc). Ibland kan förhållandena också skilja sig avsevärt
åt mellan kommundelarna. I denna undersökning har därför den del av
enkäten som rör förskolan, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan riktats direkt till kommundelarna i de sjutton kommuner som har
denna indelning. För gymnasieskolan är kommundelar inte aktuellt.
Frågorna i kommunenkäten rör dels förhållanden som gäller kommunen som helhet, dels förhållanden som kan se olika ut i de olika kom95
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mundelarna. Vid redovisningen har en strävan varit att redovisa svaren
per kommun. Kommundelarnas svar har därför så långt möjligt vägts
samman till en uppgift för hela kommunen. Hur sammanvägningen gått
till framgår av avsnittet Teknisk redogörelse.
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Förskolan

Modersmålsstödet i förskolan har minskat kraftigt under 1990-talet.
Enligt officiell statistik hade 13 procent av barnen i förskolan ett annat
modersmål hösten 2001. Av dessa fick 13 procent modersmålsstöd. I
början av 1990-talet låg motsvarande andel kring 60 procent.
Modersmålsstödet är inte reglerat i lag eller annan författning. Enligt
läroplanen (Lpfö 98) ska dock förskolan bidra till att barn med ett annat
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Detta har inte inneburit någon ökad satsning
på modersmålsstödet. Undersökningarna visar att modersmålsstödet är
fortsatt lågt prioriterat i kommunerna.

Omfattning
Var fjärde kommun uppger i kommunenkäten att de anordnar modersmålsstöd i förskolan i februari 2002.1 Föräldrarnas önskemål är oftast
inte tillräckligt för att barnet ska ges stöd. Endast ett fåtal kommuner
uppger att de erbjuder stöd till alla som önskar (16 kommuner). I nio
kommuner har dessutom någon eller några kommundelar uppgett att
alla barn som önskar får modersmålstöd. En del referenskommuner
erbjuder modersmålsstöd till barn i vissa åldrar, andra erbjuder stöd i
redan befintliga språk och ytterligare andra ger stöd endast till barn med
behov av särskilt stöd.
En del kommuner anger att det är ekonomin som avgör om ett barn
ska få stöd, andra anger att det är tillgången till personal som bestämmer. Den tid som avsätts för modersmålsstöd för varje barn/barngrupp
varierar stort mellan kommunerna. Genomsnittet i referenskommunerna ligger på 2–3 timmar per vecka.
Nästan 40 procent av kommunerna uppger att de inte anordnar
modersmålsstöd eftersom det inte finns något behov (100 kommuner).
Det är cirka hälften av alla som inte anordnar stöd. I en del av dessa kommuner får barnen förmodligen modersmålsstöd av tvåspråkig personal i
den ordinarie barngruppen, men andelen är ändå betydligt högre än de
11 procent som enligt officiell statistik inte har barn med annat modersmål i förskolan (33 kommuner).
Enligt kommunenkäten känner man i kommunen och/eller i den
enskilda förskolan inte alltid till vilket som är barnets modersmål. I cirka
40 procent av kommunerna registreras inte barnets modersmål rutinmässigt varken när barnet anmäls till förskolan eller när det skrivs in.
Ytterligare 14 procent av kommunerna uppger att det finns rutiner vid
en del förskolor, men inte vid alla.
Att barn får stöd i sitt modersmål är vanligast i storstadsområdena och

1

Andelen är högre än den
som rapporteras i den officiella statistiken hösten 2001
(18 procent). Se avsnittet
Teknisk redogörelse.
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i större och medelstora städer, dvs. i de kommuntyper som har en hög
andel barn med annat modersmål. 60 procent av kommunerna i gruppen större städer och 35 procent av förortskommunerna uppger att de
anordnar modersmålsstöd, medan andelen endast är tio procent bland
industrikommunerna.
Tabell 1. Anordnar kommunen modersmålsstöd i förskolan för barn med annat
modersmål än svenska? Kommunernas svar (procent)

Storstäder
Förorter
Större städer
Medelstora städer
Industrikom.
Landsbygdskom.
Glesbygdskom.
Större övriga kom.
Mindre övriga kom.
Alla
* inkl. ej svar,

Ja,
för alla
som vill

för en
del

Nej,
enligt
beslut

0
6
12
14
2
3
4
8
3
6

100
29
48
17
8
14
13
13
15
19

0
35
12
23
22
14
4
17
8
18

Totalt*

Antal

ingen
annat**
efterfrågan
0
12
0
20
53
48
67
50
54
38

0
12
20
17
14
17
8
8
18
15

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3
34
25
35
49
29
24
24
39
262

**inkl. kommuner där kommundelarna angett olika skäl

Kommunerna kan informera föräldrarna om modersmålsstödet antingen
när barnet skrivs in i förskolan, i den öppna förskolan, på BVC eller på
annat sätt. Enligt kommunenkäten har drygt en tredjedel av de kommuner som anordnar stöd utarbetat informationsmaterial till föräldrarna. Flera av referenskommunerna vittnar om att är svårt att informera
om modersmålsstödet eftersom man endast i begräsad omfattning kan
erbjuda något stöd.

Personal
I flertalet referenskommuner ges modersmålsstödet av ambulerande
lärare. Tvåspråkig personal förekommer också, men är inte lika vanligt.
Modersmålsstödet är ofta integrerat i förskolans övriga verksamhet. Det
är dock svårt för lärarna att få till stånd ett samarbete med den ordinarie personalen. De flesta modersmålslärare arbetar i flera förskolor och
även i skolan, och kan endast i begränsad omfattning delta i förskolornas planeringar och utvärderingar. Ofta bildar de istället egna arbetslag inom den centrala enhet där de är anställda. I förskolor med fast
anställd flerspråkig personal finns andra förutsättningar att planera,
följa upp och utvärdera modersmålsstödet än i förskolor med ambulerarande modersmålslärare.
Modersmålslärarna har varierande förskolepedagogisk kompetens.
Relativt många (en tredjedel i referenskommunerna) är utbildade
förskollärare/lärare från Sverige och/eller hemlandet. Det är också relativt vanligt att de har lärarutbildning. Andra har barnskötarutbildning
eller saknar adekvat utbildning. Drygt hälften av modersmålslärarna i
referenskommunernas förskolor arbetar även i grundskolan. Flera av
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referenskommunerna uppger att man har svårt att rekrytera personal på
grund av att tjänsteunderlaget är litet och att framtiden för modersmålsstödet är oförutsägbar.

Styrning och ledning
De kommuner som anordnar modersmålsstöd har ofta politiskt antagna
mål eller riktlinjer för modersmålsstödet (40 procent av kommunerna).
Vanligast är att målen och/eller riktlinjerna gäller omfattningen av
modersmålsstödet, dvs. vilka och hur många barn som ska erbjudas stöd.
Mer sällan rör målen/riktlinjerna innehållet i verksamheten.
I drygt var tredje kommun finns det enligt kommunenkäten någon
person på central nivå i kommunen (eller i någon eller några av kommundelarna) som har kompetens i tvåspråkighetsfrågor och förskolepedagogik och som har ett övergripande ansvar för modersmålsstödet
när det gäller till exempel information och fortbildning. Många av referenskommunerna har samlat organisationen av modersmålsstödet till en
central enhet med personalansvar för modersmålslärarna och ett övergripande ansvar bland annat för information om verksamheten till förskolorna.
Det är ganska ovanligt att modersmålsstödet följs upp eller utvärderas på central nivå. Var femte kommun som har modersmålsstöd har
gjort någon sådan uppföljning eller utvärdering under de två senaste
åren. Enligt referenskommunerna är det något vanligare att uppföljning och utvärdering görs i förskolorna och/eller av modersmålslärarna.

Övrigt stöd
Många barn som börjar förskolan kan mycket lite svenska, eller ingen
svenska alls. De behöver stöd av någon vuxen som talar deras modersmål, särskilt under den första tiden i förskolan. Kommunenkäten visar
att sådant stöd långt ifrån förekommer i alla kommuner – 45 procent
av kommunerna erbjuder inget stöd på modersmålet alls till dessa barn.
Ibland placeras barnen i särskilda förskolegrupper med personal som
kan barnets språk (flyktingförskolor, mottagningsförskolor etc.).

Utveckling
Fortbildning är den vanligaste utvecklingsinsatsen när det gäller modersmålsstödet. I drygt hälften av de kommuner som har modersmålsstöd
(56 procent) har det förekommit fortbildning kring frågor som rör arbetet i flerspråkiga grupper i förskolan under de två senaste åren. Att fortbildningen har varit riktad till all personal är något vanligare än den
riktats enbart till modersmålslärarna.
Även utvecklingsplanerna rör fortbildning. Mer än hälften av de kommuner som anordnar modersmålsstöd planerar enligt kommunenkäten
att utveckla stödet under det närmsta året (57 procent). Oftast rör det
sig om fortbildning, antingen riktad till modersmålslärarna eller till all
personal, i frågor som rör språk- och identitetsutveckling. Det kan också
röra sig om informationsinsatser till föräldrar.
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Förutsättningar och hinder
Referenskommunerna gavs tillfälle att ange vilka förutsättningar och
hinder de såg för ett fungerande modersmålsstöd i förskolan. Bland
förutsättningarna nämndes främst kompetent och engagerad personal.
Brist på resurser, ifrågasättande attityder och/eller ointresse hos beslutsfattarna uppgavs som hinder. En vanlig uppfattning var också att det
behövs lagstiftning för att modersmålsstödet ska få högre prioritet i kommunerna.
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Förskoleklassen

Även i förskoleklassen har 13 procent av eleverna ett annat modersmål
än svenska. Elevernas möjligheter att få undervisning i och på sitt
modersmål i förskoleklassen finns inte reglerad i någon förordning.
Enligt den officiella statistiken deltar trots detta cirka 40 procent av
de ”berättigade” eleverna (elever med annat modersmål än svenska) i
sådan verksamhet, alltså betydligt högre andel än motsvarande andel i
förskolan, men lägre än i grundskolan.

Omfattning
I kommunenkäten uppger 42 procent av kommunerna att de anordnar
modersmålsundervisning för eleverna i förskoleklassen. Även här är det
störst chans att en elev får modersmålsundervisning i storstadsregionerna och i större städer.
Nästan var tredje kommun (32 procent) uppger i enkäten att de inte
anordnar modersmålsundervisning i förskoleklassen eftersom det inte
finns någon efterfrågan. Denna andel är mer än dubbelt så hög som den
andel kommuner som enligt officiell statistik inte har elever med annat
modersmål i förskoleklassen (15 procent).
Tabell 2. Anordnar kommunen modersmålsundervisning i förskoleklassen för elever
med annat modersmål än svenska? Kommunernas svar (procent)
Ja,
för alla
som vill
Storstäder
Förorter
Större städer
Medelstora städer
Industrikom.
Landsbygdskom.
Glesbygdskom.
Större övriga kom.
Mindre övriga kom.
Alla

100
65
88
43
33
17
25
46
23
42

Nej,
enligt
beslut
0
24
4
26
14
10
8
8
13
14

Totalt*

Antal

ingen
annat**
efterfrågan
0
3
0
14
45
55
58
25
49
32

0
6
0
11
8
10
8
13
10
8

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3
34
25
35
49
29
24
24
39
262

* inkl. ej svar, **inkl. kommuner där kommundelarna angett olika skäl

Undervisningen är i referenskommunerna ofta förlagd till eftermiddagstid och det vanligaste är att varje elev/elevgrupp får 40–80 minuters
undervisning per vecka. Den sena undervisningstiden och gruppernas
sammansättning, där sexåringarna ofta ingår i grupper tillsammans med
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äldre barn, anges som negativa faktorer för undervisningen i modersmål
i förskoleklassen.

Organisation och styrning
I de allra flesta kommuner som anordnar modersmålsundervisning i förskoleklass (cirka 80 procent) finns undervisningen i samma organisation
och med samma bestämmelser som i grundskolan.
Referenskommunerna har vanligen centrala rutiner för hanteringen
av modersmålsundervisningen i förskoleklassen med ansvaret förlagt till
en enhet, ofta samma som grundskolans modersmålsundervisning. Flertalet erbjuder undervisning i modersmål i förskoleklassen enligt samma
kriterier och med samma omfattning som i grundskolan. Således är det
föräldrarna som anmäler barnet och undervisningen anordnas om det
finns fler än fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket
och om det finns en lämplig lärare.
Det är tämligen ovanligt att det finns politiskt fattade mål eller riktlinjer för modersmålsundervisningen i förskoleklassen. Bland de kommuner i landet som anordnar sådan undervisning har ungefär var tredje
politiskt antagna mål eller riktlinjer för verksamheten. Oftast rör målen
eller riktlinjerna organisationen eller omfattningen av undervisningen.
Det är också ovanligt att kommunerna följer upp eller utvärderar
verksamheten. Endast cirka tio procent av kommunerna uppger att de
har gjort någon uppföljning eller utvärdering av modersmålsundervisningen på central nivå under de två senaste åren. Enligt referenskommunerna gör dock modersmålslärarna ganska ofta själva utvärderingar.

Utveckling
Cirka hälften av de kommuner som erbjuder modersmålsundersvisning
i förskoleklassen planerar att utveckla verksamheten under 2002. Planerna rör oftast fortbildning, särskilt fortbildning som syftar till att fördjupa modersmålslärarnas förskolekompetens. Det är samma mönster
som i förskolan.

Förutsättningar och hinder
Referenskommunerna såg ungefär samma förutsättningar och hinder
för en fungerande modersmålsundervisning i förskoleklassen som för
modersmålsstödet. Bland förutsättningarna nämndes således främst
kompetent och engagerad personal medan brist på resurser och ifrågasättande attityder och/eller ointresse hos beslutsfattarna uppgavs som
hinder. Som ett hinder nämndes dessutom att undervisningen är förlagd till eftermiddagstid.
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Grundskolan

Grundskolan ska enligt grundskoleförordningen erbjuda undervisning i
modersmål till elever som är berättigade till detta och studiehandledning
på modersmålet till elever som är i behov av sådan undervisning. Andelen elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning
ligger kring 12 procent. Drygt hälften, 52 procent, deltar i modersmålsundervisning. Andelen av de berättigade som deltar i modermålsundervisning har minskat under 1990-talet samtidigt som undervisningstiden
skurits ner.

Omfattning
Andelen berättigade elever som deltar i modersmålsundervisningen skiljer sig åt mellan olika kommuner – i storstäderna deltar drygt 60 procent
av eleverna, i glesbygdskommunerna knappt 20 procent.
Enligt grundskoleförordningen är kommunen inte skyldig att anordna
undervisning i modersmål mer än sju år, den så kallade sjuårsregeln. I
referenskommunerna är dock det vanligaste att eleverna erbjuds undervisning under hela grundskoletiden.
I referenskommunerna sker undervisningen i modersmål i allmänhet
i grupper om 4–6 elever. I storstadsområden är grupperna större och i
mindre kommuner förekommer enskild undervisning. Många grupper
är heterogena både när det gäller elevernas ålder och språkfärdighet.

Styrning och ledning
I mer än hälften av kommunerna (cirka 60 procent) ligger ansvaret
för grundskolans modersmålsundervisning samlat centralt i kommunen
(eller kommundelen), antingen i en skolenhet, i en särskild organisation eller på annat sätt. De centrala enheterna förser skolorna med
information om hur kommunen organiserar undervisningen i och på
modersmål. Enheterna har också ansvar för organisation och genomförande av undervisningen.
Det är mycket ovanligt att man följer upp eller utvärderar modersmålsundervisningen på central nivå i kommunerna. Mindre än tio procent av kommunerna har enligt kommunenkäten gjort några sådana
uppföljningar eller utvärderingar under de två senaste åren.
Cirka 30 procent av kommunerna uppger att det finns politiskt fattade riktlinjer i kommunen som anger vid vilken tid på dagen modersmålsundervisningen ska ske. I de allra flesta fall innebär riktlinjerna
att undervisningen ska förläggas utanför timplanebunden tid. Endast
enstaka kommuner uppger att de har riktlinjer som innebär undervis103
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ning inom timplanebunden tid. Nästan alla referenskommuner uppger
också att i modersmålsundervisningen i grundskolan sker utanför timplanen, vanligen på eftermiddagarna efter elevernas ordinarie schema.
Studiehandledning däremot ersätter annan undervisning och schemaläggs som andra särskilda stödinsatser.
Det är ungefär lika vanligt att det finns riktlinjer för hur mycket
undervisning som ska ges som när den ska vara förlagd. Det vanligaste är
att riktlinjerna anger intervallet 40–60 min per vecka. Nästan en tredjedel av de kommuner som har riktlinjer uppger detta intervall. Men även
61–80 min per vecka är vanligt.
Kommunenkäten innehöll en fråga om hur många timmars undervisning i modersmålet som gavs vecka 42 år 2001. Var tredje kommun
uppgav att de inte hade tillgång till sådana uppgifter medan 15 procent
undvek att besvara frågan. Av de resterande kommunerna (53 procent
av samtliga) uppgav hälften ett timantal som motsvarade högst 10 minuter per berättigad elev och närmare var tredje ett timantal i intervallet
11 till 20 minuter.

Undervisning på modersmålet
Kommunenkäten visar att det i var åttonde kommun förekommer ämnesundervisning på modersmålet. Det rör sig om klasser där alla elever har
samma modersmål eller om grupper av elever som får undervisning i
vissa ämnen (till exempel matematik på spanska eller engelska på persiska). Dessa organisationsmodeller är vanliga i fristående skolor med
språklig/etnisk inriktning och även i blandade klasser med barn från
nationella minoriteter (till exempel finsk- och svenskspråkiga klasser).

Studiehandledning
Omfattningen av studiehandeldningen är inte alltid känd i kommunerna. I kommunenkäten efterfrågades hur många timmars studiehandledning på modersmålet som gavs i kommunen vecka 42 år 2001. Över
hälften av kommunerna (56 procent) uppgav att de inte hade tillgång till
sådana uppgifter och ytterligare 20 procent av kommunerna besvarade
inte frågan. Av de resterande kommunerna (23 procent av samtliga)
uppgav i stort sett alla ett timantal som motsvarade högst tio minuter per
elev som är berättigad till modersmålsundervisning.2
Omfattningen av studiehandledning varierar i referenskommunerna.
Några uppger att de ger mindre än 10 procent av undervisningen i
modersmål i form av studiehandledning medan andra ger 40 procent
eller mer. För elever som nyligen kommit till Sverige erbjuder de flesta
referenskommuner särskilda insatser i form av förberedelseklasser eller
liknande. Insatserna rör ofta undervisning i svenska som andraspråk
och en förstärkt modersmålsundervisning, ofta i form av studiehandledning.
2

Det är okänt hur stor andel
av dem som är berättigade
till modersmålsundervisning
som har behov av studiehandledning på modersmålet.
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I stort sett alla referenskommuner uppger att de har god tillgång på
behöriga modersmålslärare. Större delen av modersmålsundervisningen
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ges av ambulerande lärare. Många undervisar på 10–12 olika skolor,
ibland på ännu fler. Många kommuner eftersträvar kombinationstjänster för lärare i modersmål, antingen som lärare i fler ämnen eller som
klasslärare i till exempel tvåspråkiga klasser. I referenskommunerna är
det ungefär lika vanligt att modersmålslärarna ingår i skolans arbetslag
som att de bildar egna.
Lärarna i modersmål deltar i viss utsträckning i utvecklingssamtal
med elever och föräldrar, i annat fall lämnas ett skriftligt omdöme till
klassläraren. Många modersmålslärare har också egna utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Även föräldramöten och andra aktiviteter
för föräldrar och barn förekommer. Vissa kommuner gör kvalitetsmätningar av modersmålsundervisningen där både föräldrar och barn medverkar.

Utveckling
En tredjedel av kommunerna har utarbetat lokala arbetsplaner/
kursplaner, betygskriterier eller dylikt som stöd för kvalitetssäkringen av
modersmålsundervisningen. Ungefär lika många har anordnat fortbildning krig frågor som rör arbetet med språk och identitet i mångkulturella undervisningsgrupper under de senaste två åren.
Omkring 40 procent av kommunerna planerar utvecklingsinsatser
under det kommande året. Oftast rör det sig om fortbildning riktad till
modersmålslärarna. Men det kan även röra sig om att ta fram material
för kvalitetssäkring, till exempel lokala arbetsplaner/kursplaner, eller
informationsmaterial till föräldrar.

Kursplan och betyg
Kursplanen i modersmål är grunden för undervisningen. I referenskommunerna tjänar kursplanen och lokala varianter som underlag
vid uppföljning och utvärdering av undervisningen. I uppföljning och
utvärdering ingår också till exempel organisations- och kvalitetsfrågor,
arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse, arbetsmiljöfrågor och förbättringsområden för verksamheten.
Betyg ges i år 8 och år 9. Betygsgenomsnittet i ämnet modersmål
brukar ligga ganska högt, särskilt i år 9. En av anledningarna kan vara
att ämnet är frivilligt och att det är ett visst urval av eleverna som
deltar i undervisningen. Dagens betygssystem med kurs- och målrelaterade betyg och formulerade betygskriterier anses underlätta betygssättningen.

Förutsättningar och hinder
Referenskommunerna anger en rad förutsättningar och hinder för
grundskolans modersmålsundervisning. Bland förutsättningarna nämns
framför allt kompetenta och engagerade pedagoger, medan attityder
och brist på resurser och läromedel tas upp som hinder. Att undervisningen är förlagd till eftermiddagen ses också som ett hinder, liksom att
det inte finns någon utbildning för modersmålslärare.

105

Flera språk – fler möjligheter

Obligatoriska särskolan

Utbildningen i den obligatoriska särskolan (grundsärskolan och träningsskolan) ska anpassas till varje elevs förutsättningar och så långt möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Andelen elever som deltar i
modersmålsundervisning är dock lägre – två procent av alla elever, jämfört med sex procent av grundskolans elever.
Den del av enkäten som behandlar den obligatoriska särskolan besvarades av betydligt färre kommuner än övriga delar. Mer än en fjärdedel
besvarade inte frågorna överhuvudtaget medan ytterligare andra besvarade en del av frågorna.
Den låga svarsfrekvensen kan ses som ett uttryck för att modersmålsundervisningen i den obligatoriska särskolan får liten uppmärksamhet i
kommunerna och att kunskapen om verksamheten är låg.
Att modersmålsundervisningen är lågt prioriterad framgår även av de
svar som ges. Det är få kommuner som uppger att de har tagit fram informationsmaterial till elever och föräldrar i särskolan, få kommuner har
tagit fram riktlinjer för hur mycket modersmålsundervisning som ska
ges, och vid vilken tid på dagen, och endast enstaka kommuner har tagit
fram material för kvalitetssäkring av modersmålsundervisningen. Praktiskt taget ingen kommun har gjort någon uppföljning och/eller utvärdering av modersmålsundervisningen i särskolan på central nivå under
de senaste åren.
Det finns inte heller planer på att utveckla verksamheten. 60 procent
av kommunerna uppger att de inte planerar att utveckla modersmålsundervisningen under det kommande året, medan cirka 10–15 procent
anger att de planerar fortbildning eller andra insatser. Resterande kommuner har inte besvarat frågan.
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Gymnasieskolan

I gymnasieskolan kan modersmålet läsas som individuellt val, språkval
(moderna språk) eller utökat program. Undervisningen är uppdelad
på tre kurser och omfattar sammanlagt 250 poäng. Eleverna kan välja
om de vill läsa alla tre kurserna eller endast en eller två. För att delta
i undervisningen krävs att eleven har förkunskaper motsvarande betyget Godkänd från år 9. För de elever som inte har möjlighet att delta i
undervisningen, men ändå vill ha betyg i en eller flera av kurserna, finns
möjlighet att genomgå prövning. Även studiehandledning ges i gymnasieskolan.
Läsåret 2001/2002 hade 14 procent av eleverna på de nationella och
specialutformade programmen utländsk bakgrund. För de individuella
programmen var siffran 35 procent. Av eleverna med utländsk bakgrund
fick cirka 20 procent slutbetyg i minst en av kurserna i modersmål läsåret
2001/2002.

Omfattning
Enligt kommunenkäten anordnar ungefär hälften av landets kommuner
modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Att modersmålet läses som
ett individuellt val är något vanligare än att det läses som språkval eller
utökad studiekurs.
Omfattningen av undervisningen varierar mellan kommunerna. I
referenskommunerna är det vanligast med ungefär två timmar per
grupp under ett läsår för en kurs på 100 poäng, men några kommuner
erbjuder bara 40–60 min per vecka. Undervisningsgruppernas storlek
varierar också. Grupperna är ofta större än i grundskolan och flera kommuner har 10–20 elever i grupperna.
Lärarna arbetar utifrån kursplanerna som finns för var och en av de
tre kurserna, A- kurs, B- kurs och Aktiv tvåspråkighet. Elever som önskar
kan genomgå prövning i modersmål och många kommuner har utarbetat modeller/rutiner för detta.
I Stockholm finns från hösten 2001 en möjlighet för elever som inte
har slutbetyg i ämnet modersmål att läsa modersmål som vidgat språkval enligt kursplanen i moderna språk. Utbildningen erbjuds i arabiska,
finska, persiska och polska.
Kursen omfattar 100 poäng och vänder sig till elever som
• har språket som ursprungs- eller släktspråk men som inte har kunskaper i språket på modersmålsnivå
• har bott i annat land under ett antal år och som vill behålla och
utveckla landets språk
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Studiehandledning
Enligt kommunenkäten förekommer studiehandledning på modersmålet i ungefär var femte kommun. Andelen är densamma inom de individuella som inom de nationella programmen, vilket är anmärkningsvärt
med tanke på att många elever som nyligen anlänt till Sverige finns på
det individuella programmet.
I referenskommunerna är det en mycket liten del av eleverna som får
studiehandledning. I de kommuner som anordnar sådan förekommer
den huvudsakligen inom de individuella programmen.

Styrning
Många kommuner har en central organisation för undervisningen i
modersmål på gymnasieskolan, antingen densamma som för grundskolan eller vid en av kommunens gymnasieenheter.
Det är mycket ovanligt att det sker någon uppföljning eller utvärdering av modersmålsundervisningen på central nivå i kommunerna.
Enligt kommunenkäten förekommer det bara i ett tiotal kommuner. I
referenskommunerna genomförs uppföljning och utvärdering på den
centrala enheten där sådan finns. Vissa kommuner gör också en särskild
kursutvärdering efter varje kurs. I uppföljning och utvärdering behandlas samma frågor som i grundskolan och dessutom frågor om betygskriterier och betygssättning samt elevernas medverkan vid utformning av
innehåll i de olika kurserna.

Utveckling
Det är mycket ovanligt att kommunerna planerar att utveckla gymnasieskolans modersmålsundervisning under 2002. Endast ett tiotal kommuner har sådana planer enligt kommunenkäten

Ökat intresse?
I kommunenkäten tillfrågades kommunerna om hur intresset för
modersmålsundervisningen utvecklats under de två senaste åren. 22 procent av kommunerna ansåg att intresset hade ökat, medan färre, 12 procent, ansåg att det minskat. Övriga kommuner ansåg inte att de hade
underlag för en bedömning.

Förutsättningar och hinder
Intresserad och kompetent personal och ett bra samarbete mellan olika
lärarkategorier ger enligt referenskommunerna goda förutsättningar
för en fungerande modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Man är
också positiv till att resurser samlas centralt. Negativa attityder, bristande
intresse och resursbrist anges liksom tidigare som de stora hindren.
Flera av kommunerna anger också att det är svårt att schemalägga undervisningen eftersom eleverna kommer från olika skolor.

108

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Teknisk redogörelse

Kommunenkäten
Undersökningen har genomförts av enkätprogrammet vid Statistiska
centralbyrån (SCB). Den genomfördes som en postenkät. Två olika
blanketter skickades ut, en som rörde modersmålsstödet i förskolan
och modersmålsundervisningen i förskoleklassen, grundskolan och den
obligatoriska särskolan och en som rörde modersmålsundervisningen i
gymnasieskolan.
Frågorna som rörde förskolan, förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska särskolan sändes till kommuner utan kommundelar samt 117
kommundelar i 17 kommuner. Frågorna som rörde gymnasieskolan
sändes till kommunerna.
Svarsfrekvensen för de olika delarna i enkäten såg ut på följande sätt:
Förskolan, förskoleklassen samt grundskolan
91 procent
Obligatoriska särskolan
72 procent
Gymnasieskolan
90 procent
I 8 av de 17 kommuner som fick enkäten skickad till kommundelar svarade inte alla kommundelar. Dessutom förekom bortfall på vissa frågor i
enkäten (partiellt bortfall).
Särskilt stort var det partiella bortfallet för frågor som rörde den obligatoriska särskolan. Bortfallet är således stort för denna del av enkäten
och det är svårt att via kommunenkäten få en heltäckande bild av hur
modersmålsundervisningen i särskolan fungerar idag.
De 27 kommuner som inte besvarade enkäten till förskolan, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan (9 procent av alla kommuner)
står för cirka 6 procent av alla barn/elever förskolan och förskoleklassen
och 7 procent av alla elever i grundskolan. I bortfallet är barn/elever
med annat modersmål än svenska något underrepresenterade.
Av landets 289 kommuner saknar 29 gymnasieskola eller har endast
individuellt program. Dessa kommuner ingår inte i populationen. Bortfallet utgjordes av 27 kommuner. Kommuner som erbjuder modersmålsundervisning var något överrepresenterade i bortfallet.

Kommundelar
I kommuner där enkäten besvarats av kommundelar har svaren så långt
möjligt ”översatts” till ett svar för kommunen. Hur översättningen gått
till beror på frågeställningen.
• På frågor om något förekommer i kommunen (till exempel modersmålsstöd, fortbildning etc.) så har kommunen som helhet åsatts ett
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Ja om minst en kommundel svarat jakande. Om ingen kommundel
svarat Ja har kommunen ansetts svara Nej.
• En del frågor gäller mer ”absoluta” förhållande i kommunen (till
exempel Ja, vid alla förskolor …eller Ja, till alla barn vars föräldrar så
önskar). För att kommunen ska ha ansetts svara Ja på en sådan fråga
måste alla kommundelar ha svarat jakande.
Ibland har det inte varit lämpligt att göra en ”översättning” av kommundelarnas svar till ett kommunsvar. Om kommundelarna svarat olika har
svaren då redovisats som ”både Ja och Nej” eller ”i en del kommundelar”
etc.

Frågor om finansiering
En fråga i enkäten handlade om hur modersmålsstödet eller modersmålsundervisningen finansierades i kommunen/kommundelen (frågorna C4, D4 och E7). Frågan har varit oklart formulerad och har därför
missupfattats. Svaren redovisas därför inte i rapporten.

Frågor till referenskommunerna
De 18 referenskommuner som varit knutna till regeringsuppdraget har
redovisat sina erfarenheter av och synpunkter på modersmålsstödet och
modersmålsundervisningen bland annat genom att skriftligt svara på
ett antal frågor. Frågorna ställdes utan fasta svarsalternativ och rörde
både faktiska förhållanden och bedömningar. En sammanställning av
frågorna och svaren finns i bilaga 2.
I referenskommunerna finns:
59 procent av alla barn med annat modersmål i förskolan
77 procent av alla barn som får modersmålsstöd i förskolan
51 procent av alla elever med annat modersmål i grundskolan
59 procent av alla elever som får modersmålsundervisning i grundskolan
50 procent av alla elever med utländsk bakgrund i gymnasieskolan.

Jämförbarhet med andra undersökningar
Vissa frågor i kommunenkäten går att jämföra med uppgifter i officiell
statistik. Det gäller framför allt omfattningen av modersmålsstödet i
förskolan och modersmålsundervisningen i förskoleklassen och grundskolan, mätt som andelen kommuner som anordnar modermålsstöd/
undervisning.
En jämförelse visar skillnader framför allt för förskolan. Det är fler
kommuner som i kommunenkäten uppger att de erbjuder modersmålsstöd än i officiell statistik (68 jämfört med 53). Det är oklart vad
skillnaden beror på. Att frågorna är ställda vid olika tillfällen och är
formulerade på olika sätt kan förklara en del. Det kan också vara så
att de som svarat definierat modersmålsstöd olika. En del kan ha redovisat endast det modersmålsstöd som ges av ambulerande lärare, medan
andra kan ha inkluderat även det som ges av tvåspråkig personal i den
ordinarie barngruppen.
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Bilaga 1 – Frågor och svar,
kommunenkäten

Del A. Förskolan
Fråga A1. Registreras barnens modersmål rutinmässigt vid anmälan till
eller inskrivning i förskolan?

Ja, vid alla förskolor
Ja, vid en del förskolor
Nej
Ej svar
Summa

Antal
kommuner
108
36
107
11
262

Andel (%)
41
14
41
4
100

Fråga A2. Erbjuder kommunen/kommundelen insatser på modersmålet i förskolan
för barn som inte kan någon eller mycket litet svenska? (OBS! Ej att förväxla med
modermålsstöd)

Ja, stöd på modersmålen vid inskolning (”tolkhjälp”)
Ja, särskilda förskolegrupper med personal som talar
barnets modersmål
Ja, annat
Nej, kommunen/kommundelen erbjuder inte insatser på
modersmålet i förskolan
Totalt antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges

Antal
kommuner
119

Andel (%)
45

21
38

15

8

119
262

45
100

Fråga A3. Anordnar kommunen/kommundelen modersmålsstöd i förskolan för barn
med annat modersmål än svenska?
Svaren redovisas i texttabell 1

Frågorna A4–A11 besvaras endast av kommuner som erbjuder modersmålsstöd i
förskolan
A4. Har kommunen/kommundelen tagit fram informationsmaterial om modersmålsstöd som riktas till föräldrar med barn i förskolan?

Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med
stads/kommundelar)
Total

Antal
kommuner
23
40
5
68

Andel (%)
34
59
7
100
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Fråga A5. Vilken nivå i kommunen/kommundelen fattar beslut om att ett barn
ska erbjudas modersmålsstöd efter det att föräldrarna ansökt?
Antal
kommuner
Förskolan där barnet är inskrivet
Rektor i det rektorsområde som barnets förskola tillhör
Kommunen/kommundelen (motsvarande)
Annan
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar

4
18
16
18
12
68

Andel (%)

6
26
24
26
18
100

Fråga A6. Vilken nivå i kommunen/kommundelen svarar för finansieringen
av modersmålsstödet?

Förskolan där barnet är inskrivet
Rektorsområdet som barnets förskola tillhör
Kommunen/kommundelen (motsvarande)
Annan, ange vilken
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Totalt
*inkl ej svar

Antal
kommuner
5
15
34
6
8
68

Andel (%)
7
22
50
9
12
100

Fråga A7. Finns det mål och/eller riktlinjer för modersmålsstödet som har antagits
på politisk nivå i kommunen/kommundelen?
Antal
kommuner
Ja, som gäller omfattningen (hur många/vilka som ska
erbjudas stöd etc.)
Ja, som gäller antalet timmar modersmålsstöd som
barnen erbjuds
Ja, som gäller innehållet
Ja, som gäller organisationen
Ja, som gäller annat
Nej
Totalt
Flera svarsalternativ kunde anges

Andel (%)

14

21

12
9
11
6
41
68

18
13
16
9
60
100

Fråga A8. Har någon uppföljning och/eller utvärdering av modersmålsstödet gjorts
på central nivå i kommunen/kommundelen under 2000 eller 2001?

Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med
kommundelar)*
Totalt
*inkl ej svar.
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Antal
kommuner
12
52
4
68

Andel (%)
18
76
6
100

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning
Fråga A9. Finns det någon person i kommunen/kommundelen som har kompetens i
tvåspråkighetsfrågor och förskolepedagogik och som har ett övergripande ansvar för
modersmålsstödet i förskolan när det gäller t.ex. information och fortbildning?

Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med
stads/kommundelar)*
Totalt
*inkl ej svar

Antal
kommuner
23
34
11
68

Andel (%)
34
50
16
100

Fråga A10. Har det anordnats fortbildning i kommunen/kommundelen kring frågor
som rör arbetet i flerspråkiga grupper i förskolan under 2000 eller 2001?

Ja, fortbildning riktad till all personal
Ja, fortbildning riktad enbart till modersmålslärarna
Nej
Totalt
Flera svarsalternativ kunde anges

Antal
kommuner
21
17
32
68

Andel (%)
31
25
47
100

Fråga A11. Planerar man i kommunen/kommundelen att utveckla modersmålsstödet
under 2002?

Ja, erbjuda fler barn modersmålsstöd
Ja, öka tiden för modersmålsstöd för de barn som deltar
Ja, via fortbildning fördjupa kompetensen hos all personal i frågor
som rör språk- och identitetsutveckling
Ja, via fortbildning fördjupa modersmålslärarnas förskolekompetens
Ja, utarbeta material för kvalitetssäkring, exempelvis metodmaterial
Ja, utarbeta informationsmaterial om modersmålsstöd till
föräldrar och barn
ja, på annat sätt
Nej, inga sådana planer finns
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges

Antal
kommuner
9
4

Andel (%)
13
6

15
19
11

22
28
16

13
8
29
68

19
12
43
100
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Del B. Förskoleklassen
Fråga B1. Anordnar kommunen/kommundelen modersmålsundervisning i
förskoleklass för elever med annat modersmål än svenska?
Svaren redovisas i texttabell 2

Frågorna B2–B11 besvaras endast av kommuner som anordnar
modersmålsundervisning i förskoleklass
Fråga B2. Har kommunen/kommundelen tagit fram informationsmaterial om
modersmålsundervisning som riktas till föräldrar med barn i förskoleklass?

Ja
Nej
Både ja och nej förekommer*
Total
*inkl ej svar

Antal
kommuner
39
61
9
109

Andel (%)
36
56
8
100

Fråga B3. Registreras barnets modersmål rutinmässigt när barnet anmäls till eller
börjar i förskoleklassen?

Ja, i alla skolor
Ja, i en del skolor
Nej*
Total
*inkl ej svar

Antal
kommuner
60
21
28
109

Andel (%)
55
19
26
100

Fråga B4. Vilken nivå i kommunen/kommundelen fattar beslut om att eleverna ska
erbjudas modersmålsundervisning i förskoleklassen efter det att föräldrarna ansökt?
Antal
kommuner
Rektorsområde
Kommunen/kommundelen (motsvarande)
Annan
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
* inkl. ej svar.23

Andel (%)

49
23
29
8
109

45
21
27
7
100

Fråga B5. Vilken nivå i kommunen/kommundelen svarar för finansieringen av
modersmålsundervisningen i förskoleklassen?
Antal
kommuner
Rektorsområde
Kommunen/kommundelen (motsvarande)
Annan
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
* inkl. ej svar
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33
55
13
8
109

Andel (%)

30
50
12
7
100

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning
Fråga B6. Finns det mål och/eller riktlinjer för modersmålsundervisningen i
förskoleklassen som har antagits på politisk nivå i kommunen/kommundelen
(motsvarande)?
Antal
kommuner
Ja, som gäller omfattningen (hur många/vilka ska erbjudas
modersmålsundervisning etc.)
Ja, som gäller antalet timmar modersmålsundervisning som
eleverna erbjuds
Ja, som gäller innehållet
Ja, som gäller organisationen
Ja, som gäller annat
Nej
Antal
Flera svarsalternativ kunde anges

Andel (%)

16

15

15
8
18
7
71
109

14
7
17
6
65
100

Fråga B7. Hur är modersmålsundervisningen i förskoleklassen organiserad i
kommunen/kommundelen?
Antal
kommuner
I samma org. som förskolan
I samma org. som grundskolan
På annat sätt
Ej svar
Total

13
85
6
5
109

Andel (%)

12
78
6
5
100

Fråga B8. Har någon uppföljning och/eller utvärdering av modersmålsundervisningen
i förskoleklassen gjorts på central nivå i kommunen/kommundelen under 2000
eller 2001?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med
kommundelar)*
Total
*Inkl ej svar.

Andel (%)

8
95

7
87

6
109

6
100

Fråga B9. Finns det någon person i kommunen/kommundelen som har kompetens
i tvåspråkighetsfrågor och förskolepedagogik och som har ett övergripande ansvar
för modersmålsundervisningen i förskoleklassen när det gäller t.ex. information
och fortbildning?

Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med
kommundelar)*
Total
*Inkl ej svar

Antal
kommuner
40
60
9
109

Andel (%)
37
55
8
100
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Fråga B10. Har det under 2000 eller 2001 anordnats fortbildning i kommunen/
kommundelen kring frågor som rör arbetet med språk och identitet i mångkulturella
undervisningsgrupper?
Antal
kommuner
Ja, fortbildning riktad till all personal
Ja, fortbildning riktad enbart till modersmålslärarna
Nej
Antal

Andel (%)

29
45
50
109

27
41
46
100

Fråga B11. Planerar man i kommunen/kommundelen att utveckla
modersmålsundervisningen i förskoleklass under 2002?

Ja, erbjuda fler elever modersmålsundervisning
Ja, öka tiden för modersmålsundervisning för de elever som deltar
Ja, via fortbildning fördjupa kompetensen hos all personal i frågor
som rör språk- och identitetsutveckling
Ja, via fortbildning fördjupa modersmålslärarnas
förskolekompetens
Ja, utarbeta material för kvalitetssäkring, exempelvis
metodmaterial eller arbetsplaner
Ja, utarbeta informationsmaterial om modersmålsundervisning
till elever och föräldrar 20 18
Ja, på annat sätt
Nej, inga sådana planer finns
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges.

Antal
kommuner

Andel (%)

10
5

9
5

17

16

28

26

15

14

5
56
109

5
51
100

Del C. Grundskolan
Fråga C1. När ges eleverna tillfälle att ansöka om undervisning i modersmål
i grundskolan?
Antal
kommuner
Vid ett tillfälle (t.ex. när eleven börjar grundskolan).
Anmälan gäller under hela grundskoletiden
En gång per termin
En gång per läsår
Annat
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar

29
12
110
72
39
262

Andel (%)

11
5
42
27
15
100

Fråga C2. Har kommunen/kommundelen utarbetat informationsmaterial om
modersmålsundervisning riktat till elever och föräldrar i grundskolan?
Antal
kommuner
Ja
76
Nej
174
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med kommundelar)*
12
Total
262
*inkl ej svar
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Andel (%)
29
66
5
100
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Fråga C3. Ligger ansvaret för grundskolans modersmålsundervisning samlat
centralt i kommunen?

Ja, i en skolenhet
Ja, i en särskild organisation
Ja, annat
Nej
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar

Antal
kommuner
44
50
56
98
14
262

Andel (%)
17
19
21
37
5
100

Fråga C4 utgår.
Fråga C5. Finns det riktlinjer antagna på politisk nivå i kommunen/kommundelen för
hur mycket undervisningstid varje elev/elevgrupp ska erbjudas i modersmålet?
Ja, riktlinjer som innebär att varje elev/elevgrupp
per vecka erbjuds...
...mindre än 40 min
... 40–60 min
... 61–80 min
...merän 80 min
Annat
Nej
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar.

Antal
kommuner
2
27
18
3
12
179
21
262

Andel (%)
1
10
7
1
5
68
8
100

Fråga C6. Finns det riktlinjer antagna på politisk nivå i kommunen/kommundelen
för vid vilken tid på dagen modersmålsundervisningen bör/ska vara förlagd?
Ja, riktlinjer som innebär att undervisningen är förlagd...
Antal
kommuner
...utanför timplanebunden tid
...inom timplanebunden tid
Nej
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total

69
4
171
18
262

Andel (%)

26
2
65
7
100

*inkl ej svar

Fråga C7. Hur många timmars studiehandledning på modersmålet gavs i
kommunen/ kommundelen vecka 42 år 2001?
Studiehandledning i minuter/elev berättigad till
modersmålsundervisning
0,01–10 min
11–20 min
Mer än 20 min
Inga sådana uppgifter finns tillgängliga
Ej svar
Total

Antal
kommuner
51
6
5
147
53
262

Andel (%)

19
2
2
56
20
100
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Fråga C8. Hur många timmars undervisning i modersmål gavs i kommunen/
kommundelen under vecka 42 år 2001?
Modersmålsundervisning i minuter/elev berättigad till
modersmålsundervisning
0,01–10 min
11–20 min
21–40 min
>40 min
Inga sådana uppgifter finns tillgängliga
Ej svar
Total

Antal
kommuner
67
42
17
11
85
40
262

Andel (%)

26
16
6
4
32
15
100

Fråga C9. I en del skolor förekommer det ämnesundervisning på modersmålet i
form av klassundervisning (jfr hemspråksklass/sammansatt klass). Det kan också
förekomma undervisning på modersmålet i något eller några ämnen för grupper
av elever med samma modersmål. Förekommer denna typ av undervisning på
modersmålet i er kommun?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

35
222
5
262

Andel (%)

13
85
2
100

Fråga C10. Har kommunen/kommundelen utarbetat lokala arbetsplaner/
kursplaner, betygskriterier eller dylikt som stöd för kvalitetssäkringen av
modersmålsundervisningen?
Antal
kommuner
Ja, lokal arbetsplan/kursplan som gäller
modersmålsundervisningen generellt
Ja, lokal arbetsplan/kursplan som gäller
modersmålsundervisningen i respektive språk (ett eller flera)
Ja, betygskriterier för modersmålet generellt
Ja, betygskriterier för respektive språk (ett eller flera)
Annat
Nej
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges

Andel (%)

63

24

32
50
13
10
173

12
19
5
4
66

262

100

Fråga C11. Har någon uppföljning och/eller utvärdering av modersmålsundervisningen gjorts på central nivå i kommunen under 2000 eller 2001?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar

118

24
228
10
262

Andel (%)

9
87
4
100
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Fråga C12. Finns det någon person i kommunen/kommundelen med kompetens
inom områden som rör minoritets- och tvåspråkighetsfrågor och som har ett
övergripande ansvar för modersmålsundervisningen i grundskolan när det gäller
t.ex. information och fortbildning?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Både ja och nej förekommer (gäller kommuner med kommundelar)*
Total
*inkl ej svar

74
166
22
262

Andel (%)

28
63
8
100

Fråga C13. Har det under 2000 eller 2001 anordnats fortbildning i kommunen
kring frågor som rör arbetet med språk och identitet i mångkulturella undervisningsgrupper?
Antal
kommuner
Ja, fortbildning riktad till all personal
Ja, fortbildning riktad enbart till modersmålslärarna
Nej
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges.

49
66
164
262

Andel (%)

19
25
63
100

Fråga C14. Planerar man i kommunen/kommundelen att utveckla modersmålsundervisningen under 2002?

Ja, erbjuda ökad undervisningstid för eleverna
Ja, via fortbildning fördjupa kompetensen hos all personal
i frågor som rör språk- och identitetsutveckling
Ja, via fortbildning fördjupa/bredda modersmålslärarnas kompetens
Ja, utarbeta material för kvalitetssäkring, exempelvis lokala
arbetsplaner/kursplaner
Ja, utarbeta informationsmaterial om modersmålsundervisningen
riktat till elever och föräldrar
Ja, på annat sätt
Nej, inga sådana planer finns
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges.

Antal
kommuner
16

Andel (%)
6

30
50

11
19

38

15

38
17
156

15
6
60

262

100
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Del D. Obligatoriska särskolan
Fråga D1. När ges eleverna tillfälle att ansöka om undervisning i modersmål?
Antal
kommuner
När eleven börjar särskolan
En gång per termin
En gång per läsår
Annat
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)
Total

41
7
67
59
78
10
262

Andel (%)

16
3
26
23
30
4
100

Fråga D2. Har kommunen/kommundelen utarbetat informationsmaterial om
modersmålsundervisning riktat till elever och föräldrar i särskolan?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)
Total

19
171
68
4
262

Andel (%)

7
65
26
2
100

Fråga D3. Ligger ansvaret för särskolans modersmålsundervisning samlat centralt
kommunen/kommundelen?
Antal
kommuner
Ja, i en skolenhet
Ja, i en särskild organisation
Ja, annat
Nej
Ej svar
Blandade svar
Total

36
40
34
78
63
11
262

Andel (%)

14
15
13
30
24
4
100

Fråga D4 utgår.
Fråga D5. Finns det riktlinjer antagna på politisk nivå i kommunen/kommundelen för
hur mycket undervisningstid varje elev/elevgrupp ska erbjudas i modersmålet?
Ja, riktlinjer som innebär att varje elev/elevgrupp
per vecka erbjuds...
...mindre än 40 min
... 40–60 min
... 61–80 min
...merän 80 min
Annat
Nej
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total

120

Antal
kommuner
1
23
11
2
9
142
64
10
262

Andel (%)

0
9
4
1
3
54
24
4
100
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Fråga D6. Finns det riktlinjer antagna på politisk nivå i kommunen/kommundelen för
vid vilken tid på dagen modersmålsundervisningen bör/ska vara förlagd?
Ja, riktlinjer som innebär att
undervisningen är förlagd...
...utanför timplanebunden tid
...inom timplanebunden tid
Nej
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)*
Total

Antal
kommuner
37
4
149
61
11
262

Andel (%)

14
2
57
23
4
100

Fråga D7. Har kommunen/kommundelen tagit fram material för kvalitetssäkring av
modersmålsundervisningen i särskolan (t.ex. lokala mål och riktlinjer, arbetsplaner)?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)
Total

3
190
58
11
262

Andel (%)

1
73
22
4
100

Fråga D8. Har någon uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisningen
i särskolan gjorts på central nivå i kommunen under 2000 eller 2001?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Blandade svar (gäller kommuner med kommundelar)
Total

2
189
60
11
262

Andel (%)

1
72
23
4
100

Fråga D9. Har det anordnats fortbildning i kommunen/ kommundelen med inriktning
mot frågor som rör språk- och identitetsfrågor i mångkulturella särskolegrupper
under 2000 och 2001?
Antal

Andel (%)

kommuner
Ja, riktad till all personal
Ja, riktad enbart till modersmålslärarna
Nej
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges

10
19
166
262

4
7
63
100
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Fråga D10. Planerar man i kommunen/kommundelen att utveckla
modersmålsundervisningen i särskolan under 2002?

Ja, erbjuda ökad undervisningstid för eleverna
Ja, fördjupa modersmålslärarnas kompetens genom fortbildning
Ja, utarbeta material för kvalitetssäkring, exempelvis
metodmaterial
Ja, utarbeta informationsmaterial om modersmålsundervisningen
riktat till elever och föräldrar i särskolan
Ja, på annat sätt
Nej, inga sådana planer finns
Total antal kommuner
Flera svarsalternativ kunde anges.

Antal
kommuner

Andel (%)

3
17

1
6

10

4

13
9
156
262

5
3
60
100

Del E. Gymnasieskolan

Fråga E1. Erbjuds elever med annat modersmål än svenska modersmålsundervisning
i gymnasieskolan?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

111
117
5
233

Andel (%)

48
50
2
100

Fråga E2. Förekommer det att elever med annat modersmål än svenska får
studiehandledning på modersmålet?
... inom de individuella programmen?
Ja
Nej
Ej svar
Total

... inom de nationella programmen?
Ja
Nej
Ej svar
Total

Antal
kommuner
44
166
23
233

Antal
kommuner
46
159
28
233

Andel (%)

19
71
10
100

Andel (%)

20
68
12
100

Frågorna E3–E13 besvaras endast av kommuner som erbjuder modersmålsundervisning i gymnasieskolan
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Fråga E3. När ges eleverna tillfälle att ansöka om undervisning i modersmål i
gymnasieskolan?
Antal
kommuner
På vårterminen i år 9
När eleven börjar gymnasieskolan
Annat
Ej svar
Total

29
30
13
39
111

Andel (%)

26
27
12
35
100

Fråga E4. Hur har intresset för modersmålsundervisning i gymnasieskolan
utvecklats under 2000 och 2001?
Antal
kommuner
Intresset har ökat
Intresset är ungefär oförändrat
Intresset har minskat
Går ej att bedöma/finns ej underlag för en bedömning
Ej svar
Total

24
47
13
23
4
111

Andel (%)

22
42
12
21
4
100

Fråga E5. Har kommunen tagit fram informationsmaterial om modersmålsundervisning
riktat till elever och föräldrar i gymnasieskolan?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

19
83
9
111

Andel (%)

17
75
8
100

Fråga E6. Ligger ansvaret för gymnasieskolans modersmålsundervisning
samlat centralt i kommunen?
Antal
kommuner
Ja, i en gymnasieenhet
Ja, i en särskild organisation
Ja, annat
Nej
Ej svar
Total

26
27
17
35
6
111

Andel (%)

23
24
15
32
5
100

Fråga E7 utgår.
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Fråga E8. Hur anordnas undervisningen i modersmål i gymnasieskolan?
Modersmål kan läsas som …
… individuellt val
… språkval (moderna språk)
… utökad studiekurs
… Annat
Total
Flera svarsalternativ kunde anges

Antal
kommuner
90
77
76
12
111

Andel (%)

81
69
68
11
100

Fråga E9. Har kommunen utarbetat modeller/rutiner för att genomföra prövning
i modersmål?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

25
76
10
111

Andel (%)

23
68
9
100

Fråga E10. Har någon uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisningen
i gymnasieskolan gjorts på central nivå i kommunen under 2000 eller 2001?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

8
96
7
111

Andel (%)

7
86
6
100

Fråga E11. Finns någon person i kommunen med kompetens inom områden som rör
minoritets- och tvåspråkighetsfrågor i gymnasieskolan och som har ett övergripande
ansvar för t.ex. information och fortbildning?
Antal
kommuner
Ja
Nej
Ej svar
Total

37
67
7
111

Andel (%)

33
60
6
100

Fråga E12. Har det anordnats fortbildning i kommunen kring frågor som rör modersmålsundervisningen i gymnasieskolan under 2000 eller 2001?
Antal
kommuner
Ja, fortbildning riktad till modersmålslärare
Ja, fortbildning riktad till övriga språklärare
Ja, fortbildning riktad till skolledningen
Nej
Total

124

30
3
4
71
111

Andel (%)

27
3
4
64
100
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Fråga E13. Planerar man i kommunen att utveckla modersmålsundervisningen
i gymnasieskolan under 2002?
Antal
kommuner
Ja, fördjupa modersmålslärarnas kompetens genom fortbildning
Ja, utarbeta informationsmaterial om modersmålsundervisningen
riktat till elever och föräldrar
Ja, på annat sätt
Nej, inga sådana planer finns
Total
Flera svarsalternativ kunde anges.

Andel (%)

22

20

13
8
68
111

12
7
61
100
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Bilaga 2 – Frågor och svar,
referenskommunerna

I referensgruppen ingick Botkyrka, Göteborg, Haparanda, Helsingborg,
Jönköping, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Lund, Malmö, Norrköping,
Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala och
Växjö. Frågorna rörde följande frågeområden:
• Planering
• Genomförande
• Uppföljning och utvärdering
• Utveckling
• Övrigt
Ofta anger kommunerna flera svarsalternativ. I sammanställningen
nedan återges i sådana fall kommunernas svar i flera svarsalternativ
under samma fråga.

A. Förskolan
16 av de 18 referenskommunerna anordnar modersmålsstöd.

PLANERING

1. Finns utarbetade riktlinjer/mål för modersmålsstödet på central
nivå?
– Ja(6)
– Nej(6)
– I vår kommun finns inget modersmålsstöd i förskolan (2)
– Ja, vi erbjuder stöd från det år då barnet fyller 5 år (1)
– Ej svar(3)
2. Registreras barns modersmål rutinmässigt vid inskrivning i
förskolan?
– Ja(6)
– Nej(4)
– De som registrerar hoppar ofta över den frågan (3)
– Ej svar (3)
3. Vad avgör om ett barn får modersmålsstöd?
– Föräldrarnas önskemål (4)
– Ekonomin (3)
– Det avgörande är lämpliga och kunniga pedagoger (2)
– Ansvaret ligger på resp. stadsdelsnämnd, prioriteringen görs inom
resp. förskola (2)
– Vi har 11 språkgrupper – de måste tillhöra någon av dessa (1)
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– Vi koncentrerar oss på barn med språkliga problem (1)
– Barnet får modersmålsstöd från 3 års ålder (om 5 barn är anmälda)
(1)
– Lämplig lärare och 5 barn i kommunen (1)
– Samma kriterier som i grundskolan (1)
– Att barnet har språket som ett levande språk i sin vardag och att vi har
personal (1)
– För inhemska minoritetsspråk: föräldraönskemål och personaltillgång
(1)
– I hälften av stadsdelarna finns inget stöd i modersmål (1)
4. På vilket sätt garanteras tvåspråkiga barns rätt att utveckla bägge
språken i förskolan? Var i kommunen ligger ansvaret?
– Ansvaret ligger hos en central förvaltning (5)
– Ansvaret ligger på enhetschefen. Inga garantier ges (4)
– Ansvaret ligger hos rektor (2)
– Vet ej (1)
– Den garantin har vi inte eftersom föräldrarna får välja (1)
– Rätten att utveckla tvåspråkighet garanteras genom politiskt fattade
beslut (1)
– För samiska finns samisktalande dagbarnvårdare och samisk personal
(1)
– Sameskolstyrelsen har samisk förskola (1)
– I vår kommun har vi inga andra barn med annat modersmål än finska
(1)
5. Finns det centrala rutiner för hanteringen av modersmålsstöd?
Var ligger ansvaret?
– Ja, ansvaret ligger på en central förvaltning (7)
– Nej, inga centrala rutiner (3)
– Hos förskolecheferna som får material från modersmålsenheten (2)
– Vi har i dagsläget inget riktat modersmålsstöd i förskolan(1)
– Centrala rutiner saknas. Ansvaret ligger hos rektor (1)
– Ej svar (2).
6. Hur fångar man upp föräldrarnas önskemål om modersmålsstöd?
– Förskolepersonalen tar upp önskemålen (6)
– Modersmålskonsulenter tar upp önskemål från föräldrarna (1)
– Förskolechefen tar emot förfrågningar/önskemål från föräldrar (1)
– Tyvärr kan vi inte tillgodose alla föräldrars önskemål (1)
– Ofta genom modersmålspedagogerna (1)
– Gemensam policy saknas, vissa enheter beställer inte på åratal (1)
– Vid ansökan om plats i förskolan (1)
– Ej vanligt att föräldrar informeras om möjligheten att söka modersmålsstöd (1)
– Ej svar (3)
7. I vilken utsträckning har modersmålslärarna förskolepedagogisk
kompetens?
– En stor del har barnskötarutbildning (5)
– Många har lärarutbildning (5)
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–
–
–
–
–
–

Några är förskollärare (5)
Några är inte adekvat utbildade (3)
Svårt att rekrytera när tjänsteunderlaget är så litet (1)
Vi har inte specifika modersmålslärare i verksamheten idag (1)
En stor del av all personal har kunskaper i finska (1)
I kommunen finns bara en person med förskollärarkompetens anställd
som modersmålslärare (1)
– Våra modersmålspedagoger skall helst ha förskollärarutbildning från
ursprungslandet eller Sverige (1)

GENOMFÖRANDE

8. Erbjuder kommunen särskilda insatser i förskolan för barn
som inte kan någon svenska (nykomna barn, flyktingbarn etc.)?
Hur går inskolningen av dessa barn till?
– Nej(5)
– Någon gång används tolk – den enskilda förskolan beslutar (3)
– Alla nyanlända barn går på ett speciellt dagis (1)
– Nej, i mån av möjlighet ställer vi upp med inskolningshjälp under ett
par veckor (1)
– Vi har ett särskilt dagis för flyktingbarn och asylsökande barn (1)
– De får modersmålsstöd enligt de tidsramar som är politiskt beslutade
(1)
– Mottagningsförskola för de barn som ej kan någon svenska (1)
– Nej, planering pågår (1)
– Varierar. Förskolans personal planerar och genomför detta vid behov
(1)
– Ibland görs extrainsatser för barn utan kunskaper i svenska 2–4 tim/
dag under några veckor eller månader (1)
9. Hur länge och hur ofta får barnen stöd i modersmål?
– En gång i veckan 2–3 timmar (4)
– 60 min/vecka i grupper om 1–5 barn (2)
– En gång i veckan, 1,5–2,5 timmar (1)
– 90 min/vecka/barn om inte särskilda skäl föreligger (1)
– 2 gånger 2 timmar/vecka i grupper om 5–8 barn (1)
– 30–60 min/vecka – med flera barn kan det bli upp till 4 timmar (1)
– Vi har i dagsläget inget riktat modersmålsstöd i förskolan (1)
– Ej svar (5)
10. Vilka språkgrupper finns?
– arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, spanska, kurdiska (7)
– albanska, persiska, ryska (5)
– engelska, polska, somaliska (4)
– ass/syrianska, thailändska, turkiska, gujarati, kantonesiska, kinesiska
portugisiska, samiska, tigrinja, tyska, urdu (2)
– amarinja, armeniska, bengali, dari, franska, grekiska, hindi, italienska,
kikuyu, meänkieli, nederländska, norska, pasjto, punjabi, rumänska,
tamil, tjeckiska, ungerska, urmiska, östassyriska (1)
– 13 olika modersmål (1)
– Vi har 22 språk inom förskolan (1)
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11. I vilka former ges modersmålsstödet? Av ambulerande lärare?
Av annan tvåspråkig personal? Samlas vissa språk i vissa grupper?
– Ambulerande lärare (11)
– Finska grupper (3)
– Tvåspråkig personal i verksamheten (3)
– Nej, man samlar inte medvetet samma språk på avdelningarna (3)
– Viss tvåspråkig personal finns (2)
– Enheten hyr en lokal centralt där barnen får stöd i olika språkgrupper
(1)
– Ja, man försöker samla barn med samma modersmål i samma grupp
(1)
– Vi har fast anställd personal som talar spanska (1)
12. Ingår modersmålsläraren i förskolans arbetslag? (dvs. deltar i
planering, utvärderingar etc.)
– Nej(5)
– Svårt p.g.a. tidsbrist (2)
– Ja, men de arbetar också i egna arbetslag (1)
– Ju mer tid man arbetar i ett område desto mer deltar man i planering
(1)
– Ja, eftersom vi har tvåspråkig personal i verksamheten (1)
– Modersmålsläraren har en kontaktperson på varje förskola (1)
– Modersmålsläraren skall göra en handlingsplan för varje enskilt barn
(1)
– Ej svar (4)
13. I vilken utsträckning är modermålsstödet integrerat i förskolans
övriga verksamhet? Ges stödet i barnets ordinarie förskolegrupp eller
i särskilda grupper?
– Viss tid i barngruppen – viss tid enskilt (6)
– Modersmålsstödet ges i barnets ordinarie förskolegrupp (5)
– Särskilda grupper i hyrd lokal (1)
– Stödet ges i särskilda grupper (1)
– Ej svar (3)

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

14. Görs uppföljning och utvärdering av modersmålsstödet på central
nivå i kommunen? I de enskilda förskolorna?
– På enskilda förskolor och i modersmålslärargruppen (5)
– Ja, centralt en gång om året (3)
– Nej, ingen uppföljning och utvärdering görs (2)
– Ingår i den vanliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (2)
– Centralt med 4–6-åringar varje år (1)
– Alla modersmålspedagoger har ett samtal personalen och minst ett
med varje barns förälder (1).
– Vi har en kontaktperson bland ordinarie personal på daghemmen
(för förankring ) (1)
– Ej svar (1)
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15. Vad ingår i uppföljningar och utvärderingar (omfattning, innehåll,
samarbete etc.)?
– Omfattning, framsteg i språkutvecklingen på modersmålet, samarbete
etc. (5)
– Arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, samarbete m.m.
(2)
– En utvärdering sker vid överlämnandet till skolan (1)
– Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för detta (1)
– Ej svar (7)
16. Vilka grupper deltar i uppföljningar och utvärderingar?
Är föräldrar och/eller modersmålslärare involverade? Barnen?
– Modersmålslärare och modersmålsrektor (3)
– Modersmålslärarna och barnen deltar. Föräldrarna informeras (2)
– Goda erfarenheter av försök med enkel utvärdering som barnen fick
göra själva (2)
– Föräldrarna får enkät en gång/år. Svaren sammanställs och diskuteras
(1)
– Ej svar (8)

UTVECKLING

17. Finns det någon /person med/ flerspråkighets- och förskolepedagogisk kompetens centralt placerad i kommunen?
– Ja(9)
– Nej(2)
– Nej, däremot finns det inom storstadssatsningen (1)
– Vi har tre centrala enheter med samordningsansvar och personer
med sådan kompetens (1)
– Ej svar (3)
18. Vem ansvarar för fortbildning av personal som arbetar med barn
med ett annat modersmål än svenska i förskolan? För fortbildning av
modersmålslärare?
– Ansvaret ligger på en central enhet (9)
– Resp. enhetschef (2)
– Rektor(2)
– Tre centrala enheter svarar för viss kompetensutveckling (1)
– Ej svar (2)
19. Hur fördelas medel till fortbildning av personal i flerspråkiga
grupper?
– Enheten har egen budget, enhetens rektor fördelar budgeterade
medel (7)
– På samma sätt som övriga medel för kompetensutveckling (2)
– Vet ej. Det är varje förskolas ansvar (1)
– Inga medel till fortbildning finns (1)
– Resp. enhetschef (1)
– Storstadssatsningen har beviljat medel för språkutvecklingsprojekt
(1)
– Ej svar (3)
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ÖVRIGT

20. Vilka förutsättningar finns i kommunen för ett välfungerande
modersmålsstöd i förskolan? Hinder?
– Goda förutsättningar finns men det saknas direktiv och riktade pengar
(3).
– Vi har duktig och intresserad personal (2)
– Samlad organisation för modersmålsverksamheten (1)
– Spirande medvetenhet hos politiker och förskolepersonal (1)
– Goda förutsättningar p.g.a. anslagsfinansiering (1)
– Maxtaxan och rätt för barn till arbetssökande ger bättre kontinuitet
(1)
– För små resurser (6)
– Lagstiftning behövs (5)
– Attityder (4)
– Inga eller få utbildningstillfällen (2)
– Antalet barn som önskar stöd har ökat – mer resurser behövs (1)
– Inte stora förutsättningar – ingen diskussion i kommunen (1)
– Bristande svensknivå hos lärarna omöjliggör kombinationstjänster
(1)
– Viktigt med tidig information – helst redan på BVC (1)
– Svårigheter att rekrytera när tjänsteunderlaget är så litet (1)
– Hindret är att stödet sätts in först vid fem års ålder (1)
– Brist på pedagogiskt utbildad personal (1)
– Målet måste vara att barnet får träffa sin modermålspedagog minst en
halv dag i veckan (1).

B. Förskoleklassen
PLANERING

1. Finns det utarbetade riktlinjer/mål för modersmålsundervisningen i
förskoleklassen på central nivå?
– Nej(8)
– Ja(6)
– Ej svar(4)
2. Registreras elevernas modersmål när de börjar förskoleklass?
– Ja (ibland följer anmälan med från förskolan) (13)
– Precis som i förskolan förbises detta ofta (1)
– Ej svar(4)
3. Finns det centrala rutiner för hanteringen av modersmålsundervisningen i förskoleklassen på central nivå?
– Ja, det finns centrala rutiner (10)
– På en central enhet (9)
– Nej. Ansvaret ligger hos rektor (2)
– Någon kommundel erbjuder undervisning först år 2 (1)
– Beslut från 1995 om 5 elever/grupp gäller. Rektor kan besluta om
avvikelser (1)
– Ansvaret ligger på stadsdelsförvaltningen – rektor beslutar (1)
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4. Vad och vem avgör vilka barn som får delta i modersmålsundervisningen?
– Föräldrarna anmäler barnet (10)
– Avgörande är tillgången på lämpliga och kunniga pedagoger (3)
– Fler än 5 anmälda i kommunen (3)
– Samma kriterier som för grundskolan (3)
– Rektor avgör om och hur mycket (2)
– Avgörande idag är vilken skola de går i (1)
5. Hur fångar man upp föräldrarnas önskemål rörande modersmålsundervisning?
– Föräldrarna får information, förfrågan och en anmälningsblankett
(8)
– Ansvaret ligger på elevens skola (2)
– Mycket av informationen går direkt via modersmålslärarna (2)
– Varierar. Ibland enkätundersökning men även vid utvecklingssamtal
(1)
– I samtal med föräldrarna (1)
– Ej svar(4)

GENOMFÖRANDE

6. Hur länge och hur ofta får eleverna undervisning i modersmål?
– 60 min/vecka (3)
– 40–80 min/vecka (3)
– 40 min/vecka i grupper om 1–5 elever (2)
– En gång i veckan 2–3 timmar (1)
– Målet är 60 min/vecka (1)
– 90 min/vecka/barn (1)
– 2 ggr 2 timmar/vecka i grupper om 5–8 barn (1)
– 30-60 min/vecka (1)
– 75 min/vecka (1).
– Ej svar(4)
7. Vilka språkgrupper finns?
– Ungefär samma som i förskolan (8)
– De flesta av våra undervisningsspråk (3)
– Samma som i grundskolan (3)
– Ej svar(4)
8. Förekommer undervisning på modersmålet för elever som
saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att följa undervisningen
(jfr studiehandledning)?
– Nej(5)
– Ja(5)
– Det hör till undantagen att eleverna får undervisning på modersmålet
(2)
– Ja, i vår tvåspråkiga verksamhet. Alla kan välja denna variant (1)
– Ej svar(5)
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9. Ingår modersmålsläraren i arbetslagen? (dvs. deltar i planering,
utvärderingar etc.)
– De flesta bildar egna arbetslag(4)
– Nej(4)
– I de fall tiderna passar (3)
– Ja, men de bildar också egna arbetslag (1)
– Ja(1)
– Ej svar(5)
10. Sker modersmålsundervisningen i samarbete med förskolan?
I samarbete med grundskolan? Var ligger ansvaret?
– Samarbete med grundskolan (10)
– Samarbete med både förskola och grundskola (1)
– Samma regler som i förskolan (1)
– Ej svar(6)

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

11. Görs uppföljning och utvärdering för hela kommunen och/eller i
den enskilda förskoleklassen?
– Ingen utvärdering görs för hela kommunen (7)
– Uppföljning och utvärdering görs centralt (5)
– Ingår i den vanliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (2)
– I förskoleklassen (1)
– I den enskilda förskoleklassen och i modersmålslärargruppen (1)
– Ej svar(2)
12. Vad ingår i uppföljningar och utvärderingar (omfattning, innehåll,
samarbete etc.)?
– Innehåll och kvalitet, egna insatser, samarbete, arbetslag, skolledning
(4)
– Omfattning, språkutvecklingen på modersmålet, förbättringsområden (2)
– Det ankommer på läraren i resp. förskoleklass (1)
– Varierar. Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för detta (1)
– Ej svar (10)
13. Är föräldrar, elever och modersmålslärare involverade i uppföljning
och utvärdering?
– Modersmålslärarna gör egen utvärdering. Barnen är delaktiga. Föräldrarna informeras (7)
– Modersmålslärare, modersmålsrektor (5)
– Alla lärare utvärderar tillsammans med skolledning (1)
– Ej svar(5)

UTVECKLING

14. Finns centralt placerad flerspråkighets- och förskolepedagogisk
kompetens med ansvar för t.ex. fortbildning av lärare, fritidspedagoger
och övrig personal som arbetar med elever med ett annat modersmål än
svenska? För fortbildning av modersmålslärare?
– Ja, som ansvarar för modersmålslärarnas kompetensutveckling (8)
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–
–
–
–

Nej(3)
Vi har inga flerspråkiga förskoleklasser (1)
Fortbildning köper vi från lärarutbildningen (1)
Tre centrala enheter ansvarar för fortbildning och besitter kompetens
(1)
– Ej svar(4)
15. Hur fördelas medel till fortbildning av lärare och övrig personal i
flerspråkiga förskoleklasser?
– Central enhet fördelar resurser ur sin budget till modersmålslärarna
(8)
– Fast personal ansvarar skolområdet för (4)
– Inga särskilda beslut på detta område (2)
– Kommunen har satsat på 5- poängskurs ”Det mångkulturella klassrummet” (1)
– Vi har inga medel för fortbildning (1)
– Alla medel fördelas mellan distrikten. Rektor fördelar inom enheten
(1)
– Ej svar(1)

ÖVRIGT

16. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en välfungerande
modersmålsundervisning i förskoleklass? Hinder?
– Vi har duktig och intresserad personal (3)
– En samlad organisation för modersmålsundervisningen (2)
– En vilja att skapa bättre samarbetsformer (1)
– Engagerade föräldrar (1)
– Fungerande samarbete mellan olika personalkategorier (1)
– Eftersom alla 6- åringar deltar i förskoleklass eller år 1 kan man nå
dessa barn (1)
– Mer resurser behövs (7)
– Attityder och okunskap bland beslutsfattare och hos en del personal
(4)
– Hindren är att kommunen har många kommundelar, stor spridning
av barnen (2)
– Undervisningen hänvisas till eftermiddagstid (3)
– Statliga direktiv måste till! (2)
– Inga eller mycket få utbildnings- och fortbildningstillfällen (2)
– Ekonomiska åtstramningar och ökande främlingsfientlighet (1)
– Svårigheter att rekrytera när tjänsteunderlaget är så litet (1)
– Brist på lokaler, material och tid (1)
– Stor ålders– och kunskapsspridning i grupperna (1)
– Brist på pedagogiskt utbildad personal (1)
– Modersmålsämnet behöver återta sin plats inom elevens ordinarie
schema (1).
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C. Grundskolan
PLANERING

1. Vem/vilka ansvarar för information om modersmålsundervisning?
Till föräldrar? Till elever?
– Central enhet förser skolorna med information (10)
– Elevens skola ansvarar formellt för informationen (10)
– Modersmålslärarna är informatörer (5)
– Föräldrarna informeras via föräldramöten, invandrarföreningar etc.
(2)
2. Finns det en central enhet i kommunen med ansvar för
undervisningen i och på modersmål?
– Ja(15)
– Nej(2)
– Vi har tre centrala enheter (1)
3. Hur och när sker anmälan till modersmålsundervisning?
– Varje år i mars/april/maj (10)
– I skolan krävs en anmälan – eleven fortsätter tills avanmälan sker (6)
– Elev som anmäls under pågående termin får börja om plats finns i
befintlig grupp (1)
– Det tas upp vid överlämnandekonferens (1)
4. Hur och när sker anmälan till studiehandledning?
-- Anmälan sker till central enhet (8)
– Anmälan sker på våren inför nästa läsår (6)
– I början av terminen och även kontinuerligt (3)
– Vid samma tillfälle som anmälan till modersmål. Skolan ansöker – ej
föräldrarna (2)
– Till ansökan bifogas en handlingsplan (2)
– Skolorna får skicka in beställningar när som helst på året (1)
– Några stadsdelar erbjuder ingen studiehandledning (1)
– Undervisande lärare aktualiserar behovet (1)
5. Finns det lokala beslut/riktlinjer om t.ex. gruppstorlek eller den s.k.
”sjuårsregeln”?
– Vi praktiserar inte sjuårsregeln (7)
– Nej, inga lokala beslut finns (7)
– Ja, gruppstorlek är 5 elever (3)
– Någon slags riktlinjer finns – men inga strikta beslut (2)
– Ja(2)
– Snittstorleken skall vara 5 elever (1)
6. Hur mycket av modersmålsundervisningen i kommunen ges i form
av studiehandledning?
– 40 procent (3)
– 25–30 procent (2)
– 10–15 procent (2)
– En minimal del ges som studiehandledning (6)
– Ej svar (5)
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7. Finns det behöriga lärare? Heltidstjänster? Tillsvidareanställda lärare?
Kombinationstjänster?
– Ganska bra tillgång på behöriga lärare (16)
– Över hälften tillsvidareanställda (9)
– Några har kombinationstjänster (8)
– Flertalet heltidstjänster (7)
– Inga kombinationstjänster (2)
– Kombinationstjänster blir allt vanligare (1)
– Förvaltningen kräver behörighet (1)
– 11% obehöriga (1)
– 7 skolor har egna ass/syrianska lärare, varav några med kombinationstjänster (1)
– Inte tillräckligt antal behöriga lärare för att täcka behovet (1)

GENOMFÖRANDE

8. Erbjuder kommunen särskilda insatser i och på modersmål för elever
som nyligen kommit till Sverige (förberedelseklass el. dyl.)?
– Ja, förberedelseklasser (11)
– I vissa områden finns förberedelseklasser – i andra inte (2)
– Vid behov basklasser (1)
– Ja, undervisning i tvåspråkiga klasser finska–svenska erbjuds yngre
elever (1)
– Vid behov och om lämplig personal finns tillgänglig (1)
– Ej aktuellt så ofta (1)
– Skolorna får en särskild flyktingpeng de första 18 månaderna (1)
9. Hur mycket undervisningstid/vecka får eleverna i modersmål?
– I allmänhet 40 min/vecka (6)
– 80 min/vecka (4)
– Oftast 60 min/vecka (2)
– 90 min/vecka (2)
– 75 min/vecka (1)
– En ekonomisk beräkningsgrund ger varje elev 10 min/vecka (1)
– Stor variation: 30–200 min/vecka (1)
– År 1– 6 får 400 min/vecka i sv 2 och modersmål, år 7–9 får 300 min
finska/vecka (1)
10. När under skoldagen är undervisningen schemalagd? Efter de andra
ämnena? Vem avgör vid vilken tid undervisningen skall genomföras?
– Största delen av undervisningen ligger utanför timplanebunden tid
(14)
– Vissa har undervisningen inom timplanebunden tid (2)
– Modersmålsläraren avgör tillsammans med skola och föräldrar (2)
– Två högstadieskolor har fritt ämnesval en dag/vecka, positivt för
modersmål (1)
– En skola i kommunen har många elever i modersmål som elevens val
(1)
– Ett par skolor erbjuder undervisning på morgontider (1)
– Elevens val eller språkvaltimmar vanligast. Tillgången på personal
avgör (1)
– All undervisning är förlagd inom den ordinarie skoldagen (1)
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11. Hur stora är undervisningsgrupperna i genomsnitt?
– 4–5 elever (7)
– 5–6 elever (3)
– 7–8 elever (2)
– 3,5 elever (1)
– 1–5 elever (1)
– 2–20elever(1)
– Max 12–15 elever (1)
– Ej svar (2)
12. Hur mycket undervisningstid/vecka erbjuds elever med
studiehandledning?
– Varierar mellan 60 och 180 min (6)
– I allmänhet 40 min – ibland mer (3)
– 60min(2)
– Varierande(2)
– 90 min/elev (1)
– Behov och personaltillgång avgör (1)
– Ej svar (3)
13. Finns det andra alternativ än ambulerande lärare( t.ex. klasslärare,
resurslärare) för undervisning i och på modersmål?
– Mest ambulerande lärare (12)
– Enstaka klasslärare (3)
– Finska klasser (3)
– Inga klasslärare men arbetslösa invandrare anställs som assistenter
(2)
– Vi har undervisning i modersmål som moderna språk i några språk
(1)
– Ja, resurslärare som har tjänst på skolan (1)
– I den sameintegrerade undervisningen undervisar läraren både på
svenska och samiska (1)
14. Finns det lokala beslut/riktlinjer om begränsning av åldersspridning
i undervisningsgrupperna?
– Nej(14)
– Ja(1)
– Grupper bör vara så åldershomogena att man kan uppnå målen (1)
– Ej svar(2)
15. Finns det andra lokala beslut/riktlinjer för undervisningen i
modersmål?
– Nej(9)
– Ja, skolplanen och dokument från modersmålsundervisningens ro
(2)
– Ja(2)
– Ja, om gruppstorlek och undervisningstid (1)
– Ja, bl.a. angående minimibeställning av undervisningstid (1)
– Ej svar(3)
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16. Har kommunen utarbetat lokala arbetsplaner/kursplaner/prov i
modersmål?
– Ja, arbetsplaner och kursplaner (6)
– Ja, lokala kursplaner/arbetsplaner och prov (4)
– Nej(3)
– Ja, lokal arbetsplan (1)
– Ja, pedagogiska verktyg från förskola till gymnasieskola (1)
– Fastställda arbetsplaner i sex steg för grundskolan (1)
– Arbete pågår (1)
– Ej svar (1)
17. Ingår modersmålslärarna i arbetslagen i skolan? Eller bildar de
arbetslag tillsammans med andra lärare i modersmål?
– Oftast bildar lärarna egna arbetslag (10)
– Några lärare ingår i skolans arbetslag (7)
– Nej, modersmålslärarna ingår inte i några arbetslag (2)
– Det vanligaste är att de ingår i de ”vanliga” arbetslagen på skolan (2)
– De ingår i arbetslag på skolan och bildar egna arbetslag (1)
18. Finns det utarbetade förslag/rutiner för samarbete mellan olika
lärarkategorier (klasslärare, lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare)?
– Nej(8)
– Det finns förslag – området är föremål för utveckling (2)
– På vissa skolor finns rutiner för att ta tillvara modersmålslärarnas
kompetens (2)
– Nej, de ingår ju i de vanliga arbetslagen (2)
– Ja, att ingå i skolans arbetslag (1)
– Försök till detta inom förberedelseklasser (1)
– Ja, vi driver ett särskilt projekt om detta (1)
– Ej svar(1)
19. Medverkar modersmålslärarna i utvecklingssamtal med elever och
föräldrar?
-- Ja (annars lämnas skriftligt omdöme till klassläraren ) (7)
– I vissa fall medverkar modersmålslärare (5)
– Modersmålslärarna har egna utvecklingssamtal med elever och föräldrar (4)
– Mycket sällan – tidsbrist (3)
– Modersmålslärarna har också egna föräldramöten språkvis (2)
– Nej(1)
– Varierar, bl.a. beroende på om läraren ingår i arbetslaget eller ej (1)

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

20. Görs uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisningen på
central nivå i kommunen?
– Ja,årligen(8)
– Nej, ingen central uppföljning görs (5)
– Ja, inom modersmålslärargruppen (3)
– Undervisningen följs upp på respektive skola (2)
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21. Vad ingår i uppföljningar och utvärderingar (omfattning, innehåll,
samarbete etc.)?
– Innehåll och kvalitet, egna insatser, samarbete, arbetslag, betyg, skolledning (4)
– Elevernas framsteg i ämnet, betygen, elevernas åsikter (2)
– Antal elever, omfattning, vad har fungerat bra, vad behöver vi utveckla
(2)
– Arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, samarbete, resultat, arbetsmiljö,
förbättringar (2)
– Kontinuerlig uppföljning med en utvärdering/år (1)
– Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för detta (1)
– Ej svar (6)
22. Vilka grupper deltar i uppföljningar och utvärderingar?
Är föräldrarna involverade? Eleverna ?
– Elever och modersmålslärare. Föräldrar medverkar/informeras (8)
– Alla lärare utvärderar tillsammans med skolledning (5)
– Elever, föräldrar och personal (1)
– Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för detta (1)
– Ej svar (3)

UTVECKLING

23. Finns det någon /person med/ kompetens inom områden som rör
minoritets- och flerspråkighetsfrågor centralt placerad i kommunen?
– Ja(11)
– Nej(2)
– Vi har fyra arbetsenheter som svarar för fortbildning (1)
– Vi har tre centrala enheter som ansvarar för fortbildning (1)
– Ja, många som arbetar inom storstadssatsningen (1)
– Ej svar (2)
24. Vem ansvarar för fortbildningen av lärare, fritidspedagoger och
övrig personal som arbetar i skolor/klasser med en stor andel elever
med ett annat modersmål än svenska? För fortbildning av modersmålslärare?
– Central enhets rektor ansvarar för fortbildning av modersmålslärare
(11)
– Lokal rektor ansvarar för fortbildning av svenska lärare och annan
skolpersonal (10)
– Kommunen har satsat på fortbildning av klasslärare 5 poäng (2)
– Respektive rektor (2)
– Inga speciella medel finns för fortbildning av modersmålslärare (1)
– Vi köper fortbildning från lärarutbildningen (1)
– Ett projekt pågår med utbildning av tvåspråkiga skolassistenter (1)
– Ledningsgruppen för projektet tvåspråkighet (1)
25. Hur fördelas medel till fortbildning av lärare och övrig personal i
skolor/klasser med en stor andel elever med ett annat modersmål än
svenska?
– Pengar ligger hos den rektor som har personalansvaret (9)
– De lokala skolorna och i viss mån stadsdelarna (2)
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– Eftersom kommunen är decentraliserad finns stora skillnader mellan
olika skolor (1)
– Tillskott från centralt, kommunalt håll, bl.a. en 5-poängskurs i sv 2
(1)
– Ej svar(5)

ÖVRIGT

26. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en välfungerande
modersmålsundervisning i grundskolan? Hinder?
– Kompetenta och intresserade pedagoger för utvecklingen framåt (5)
– En samlad organisation för modersmålsverksamheten (3)
– En vilja att skapa bättre samarbetsformer (3)
– Teoretiskt finns bra möjligheter till samarbete men i praktiken… (2)
– Engagerade föräldrar (1)
– Goda förutsättningar p.g.a. anslagsfinansiering (1)
– En gammal god tradition om modersmålsundervisning (1)
– Vi satsar sedan 1998 på tvåspråkig undervisning svenska/finska (1)
– Ett projekt, tvåspråkighet, pågår sedan 1998 som vänder sig till pedagoger (1)
– Attityder, bristande intresse (8)
– Tiden(6)
– Undervisningen är hänvisad till eftermiddagstid (5)
– Bristande/obefintliga möjligheter att utbilda sig till modersmålslärare
(5)
– Brist på resurser (4)
– Mer pengar behövs för studiehandledning (4)
– Brist på lämpliga läromedel (3)
– Hindren är att kommunen har många kommundelar (3)
– Avsaknad av forskning kring studiehandledningens betydelse och
metodik (2)
– Svårt att rekrytera kompetent personal (2)
– Bristande svensknivå hos lärarna omöjliggör kombinationstjänster
(1)
– Modersmålslärarna utnyttjas för litet i skolan (1)
– I takt med ökningen av internationaliseringen och flerspråkigheten
borde ämnen som andra kulturer/konfliktlösning/självbild självkänsla/empati införas redan på lågstadiet (1)
– Ekonomiska åtstramningar och ökad främlingsfientlighet (1)
– Hindren är brist på lokaler, material och tid (1)
– Brist på pedagogiskt utbildad personal (1)

D. Gymnasieskolan
16 av de 18 kommunerna i referensgruppen anordnar modersmålsundervisning i gymnasieskolan

PLANERING

1. Hur sker övergången mellan modersmålsundervisningen i
grundskola och gymnasieskola?
– Eleverna anmäler sig själva i början på höstterminen (4)
– Modersmålslärarna informerar sina elever i år 9 (4)
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–
–
–
–

Informationsmöten ordnas (3)
Information via SYO på våren (3)
Blivande år 1 vid höstterminsstart (1)
Våra elever kan välja svensk eller finsk gymnasieskola eller eurogymnasiet (1)

2. När görs anmälan till modersmål i gymnasieskolan?
– Anmälan görs på våren år 9 (10)
– Många anmäler sig först på hösten (2)
– I kommunen förekommer ingen undervisning i modersmål i gymnasieskolan (1)
– Ej svar (3)
3. Finns det en central enhet i kommunen med ansvar för gymnasieskolans modersmålsundervisning?
– Ja, samma som för grundskolan (8)
– Nej, ingen central enhet (3)
– Ja, central rektor (2)
– Ja(1)
– Ej svar (2)
4. Vilka förutsättningar gäller för att läsa modersmål i gymnasieskolan?
– Kunskaper motsvarande målen för år 9, minst 5 elever/kurs och lämplig lärare (8)
– Samma som för övriga ämnen (4)
– Några har modersmål (arabiska steg 1, 2, 3, armeniska steg 3) som
moderna språk (1)
– Sjuårsregeln tillämpas (1)
– Enligt gymnasieförordningen kap.5 och att det finns lämplig personal
(1)
– Ej svar(1)
5. Hur anordnas undervisningen i modersmål i gymnasieskolan?
Som individuellt val, språkval (moderna språk) eller utökad studiekurs?
– Alla varianter förekommer (10)
– Vanligast är utökad studiekurs (2)
– Vanligast är språkvak (1)
– Oftast individuellt val (1)
– Ej svar (2)
6. Finns det lokala beslut/riktlinjer om t.ex. undervisningstid eller
gruppstorlek?
– Ja, om gruppstorlek (minst 5 elever) (6)
– Nej(5)
– Ja, undervisningen ligger på sen eftermiddagstid (4)
– Ej svar (1)
7. Hur mycket av undervisningen ges i form av studiehandledning?
På de individuella programmen? Inom de nationella programmen?
– En mycket liten del av eleverna får studiehandledning (6)
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– 20–30% får studiehandledning, beviljas endast för elever på individuellt program (3)
– Studiehandledning förekommer inte inom gymnasieskolan (2)
– 2 timmar/vecka i 3 större språk i ett särskilt projekt (1)
– Många lärare kan finska och hjälper de elever som har behov av det
(1)
– Endast på de individuella programmen. 50% av undervisningen på
gymnasieskolan är studiehandledning (1)
– Ej svar(2)
8. Finns det behöriga lärare? Heltidstjänster? Tillsvidareanställda
lärare? Kombinationstjänster?
– Det finns behöriga lärare (12)
– Några har kombinationstjänster (3)
– Det finns obehöriga lärare (2)
– 2–3 arbetar heltid på gymnasiet (2)
– Inga kombinationstjänster (2)
– Samtliga lärare är behöriga och anställda inom gymnasieskolan på
heltid (1)

GENOMFÖRANDE

9. Erbjuder kommunen särskilda insatser i och på modersmål för elever
inom de individuella programmen?
– Nej(5)
– Ja – studiehandledning ca 1 tim/vecka (4)
– Nej, eleverna på de individuella programmen får ej modersmålsundervisning (1)
– 1 h/vecka är obligatoriskt för elever de individuella programmen (1)
– Endast de spansktalande eleverna som får 2 h/vecka (1)
– Om det finns lämplig personal erbjuds eleverna det stöd de behöver
(1)
– Ej svar(3)
10. Hur mycket undervisningstid/vecka får eleverna i modersmål?
– Samma tid som andra ämnen beroende på poängtal (2)
– 60–80 min/vecka (2)
– 2 h/vecka under ett läsår + 20 h eget arbete (1)
– I allmänhet 40 min/vecka. Det förekommer även 60 min/vecka (1)
– 110 min/vecka/grupp (1)
– 130 min/vecka/grupp (1)
– Eleverna läser 2–3 h/vecka (1)
– 120 min/vecka (1)
– Ej svar (6)
11. Hur stora är undervisningsgrupperna i genomsnitt?
– 5–10 elever(5)
– 4–5 elever (4)
– 10–20 elever (4)
– Ej svar(3)
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12. Finns det utarbetade modeller/rutiner för att genomföra prövning i
modersmål? (Omfattning, innehåll, muntligt, skriftligt etc.)
– Ja(5)
– Ja, både skriftligt och muntligt material (3)
– Vi använder material från Stockholm (1)
– Prövning förekommer på elevs/förälders önskan (1)
– Nej(1)
– En ny modell för prövning är under utarbetande (1)
– Tyvärr är intresset för modersmål mycket lågt (1)
– Ej svar(3)

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

13. Görs uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisningen på
central nivå i kommunen?
– Ja, årligen på central enhet (5)
– Nej(3)
– Skall göras i år (1)
– Ja(2)
– Kursutvärdering efter varje kurs (2)
– Inom modersmålslärargruppen (1)
– Ej svar (2)
14. Vad ingår i uppföljning och utvärdering (omfattning, innehåll,
samarbete etc.)
– Innehåll och kvalitet, egna insatser, samarbete, arbetslag, betyg, skolledning (4)
– Elevernas utveckling i modersmålet och innehållet i undervisningen
(3)
– Som övriga ämnen (2)
– Betygen följs upp (1)
– Delaktighet, trygghet och livslångt lärande (1)
– Varierar. Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för detta (1)
– Ej svar(4)
15. Vilka grupper deltar i uppföljning och utvärdering?
På vilket sätt involveras eleverna?
– Modersmålslärare, elever och i vissa fall föräldrar (6)
– Alla lärare utvärderar tillsammans med skolledning (5)
– Ej svar (5)

UTVECKLING

16. Finns det någon /person med/ kompetens inom områden som rör
minoritets- och flerspråkighetsfrågor centralt placerad inom kommunen?
– Ja(7)
– Nej (4)
– Vi köper fortbildning från lärarutbildningen (1)
– Vet ej (1)
– Ej svar (3)
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17. Vem ansvarar för fortbildning av lärare som arbetar i gymnasieskolor med en stor andel elever med ett annat modersmål än svenska?
För fortbildning av modersmålslärare?
– Gymnasieskolans rektor ansvarar för den fasta personalens fortbildning (9)
– Central enhet ansvarar för modersmålslärarnas fortbildning (7)
– Gymnasieförvaltningen erbjuder modersmålslärarna att delta i deras
fortbildning (4)
– De enskilda gymnasieskolorna och modersmålsansvariga (1)
18. Hur fördelas medel till fortbildning av lärare i gymnasieskolor med
en stor andel elever med ett annat modersmål än svenska?
– Medel avsätts i samma utsträckning som för andra lärare i kommunen
(6)
– Genom resursfördelningssystemet (3)
– Varje gymnasieskola och modersmålsansvarig avsätter medel (2)
– Finns f.n. inga öronmärkta pengar till fortbildning (1)
– Ej svar (4)

ÖVRIGT

19. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en välfungerande
modersmålsundervisning i gymnasieskolan? Hinder?
– Intresserad, kompetent personal (2)
– En central organisation med samlad kompetens (2)
– Fungerande samarbete mellan olika lärarkategorier (2)
– Goda förutsättningar p.g.a. anslagsfinansiering (1)
– Engagerade föräldrar (1)
– Engagerade skolledare (1)
– Undervisningen centraliseras till en gymnasieskola – positiva effekter
(1)
– Vi vill kopplas ihop med grundskolans modersmålsenhet (1)
– Fortsätt se och upptäck möjligheter att i samverkan underlätta för
eleverna (1)
– Vi kan bilda bra undervisningsgrupper eftersom elevantalet är stort
(1)
– Samordningen av undervisningen till en dag i veckan ökar möjligheterna (1)
– Attityder, bristande intresse (5)
– Bristande/obefintliga möjligheter att utbilda sig till modersmålslärare
(4)
– Resursbrist (3)
– Svårt hitta lämpliga schemapositioner med elever från olika skolor
(3)
– Tiden(2)
– Schemat byts flera gånger under läsåret (2)
– Svårt rekrytera kompetent personal (2)
– Mer pengar behövs till studiehandledning (1)
– Avsaknad av forskning kring studiehandledningens betydelse och
metodik (1)
– Brist på lämpliga läromedel (1)
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– Bristande svensknivå hos lärarna omöjliggör kombinationstjänster
(1)
– Undervisningen hämmas av kommunens geografiska struktur (1)
– Hindren är den stora splittringen. Lärare har många olika skolor (1)
– Lärarutbildningen bör aktivt arbeta med dessa frågor (1)
– Språkutvecklingsforskning bör knytas till verksamhetsutvecklingen
(1)
– Modersmålslärare behöver bredare ämneskompetens – minst två
ämnen (1)
– Modersmålslärare med specialpedagogisk kompetens behövs (1)
– Kursplanerna behöver harmoniseras med övriga språkkursplaner (1)
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Del 3
Attityder till modersmål och
integration
En sammanställning av fokusgrupper med
barn, elever, lärare, föräldrar, lärare och
skolledare
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Förord

Den här rapporten är resultatet av en kvalitativ undersökning av attityder till modersmål och integration. Undersökningen baseras på gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, med barn, elever, lärare, föräldrar
och skolledare. Studien har genomförts av framförallt Thomas Fürth,
Ola Larsson och Johanna Laurent från Kairos Future AB. Erika Svensson
från Kairos har också medverket. Skolverket har finansierat studien och
deltagit genom en referensgrupp som har bidragit med värdefull hjälp.
Vi vill tacka alla de fantastiskt engagerade personer som bidragit med
sin tid och värdefulla synpunkter i samtal och fokusgrupper. Vi vill rikta
ett särskilt tack till rektorerna på de sex skolorna som har bidragit med
ett ovärderligt engagemang. Vi vill också tacka våra kollegor, framförallt
Erika Svensson, på Kairos Future AB för all hjälp.
Thomas Fürth, Ola Larsson och Johanna Laurent
Stockholm i mars 2002.
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Sammanfattning

Detta är en undersökning av barns, elevers, lärares, föräldrars och skolledares attityder till modersmål och integration.
Resultaten visar på att de flesta som har deltagit i våra samtal har en
positiv inställning till att det finns modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Föräldrar är emellertid mer negativa till modersmålsstöd/
undervisning samtidigt som de i större utsträckning anser att integrationsprocessen bör leda till en anpassning av minoritetskulturen. Elever
och lärare är mest positiva till modersmålsstöd/undervisning samtidigt
som de i större utsträckning anser att integrationsprocessen bör bejaka
de kulturella olikheterna. Skolledarna är, trots enighet om vikten av
modersmålsstöd/undervisning, kritiska till hur systemet fungerar. De är
också mer pragmatiska i sin syn på integrationsprocessen och lutar åt
att individen ska anpassa sig till den dominerande kulturen. Spännvidden är större i attityderna till integration än vad de är i attityderna till
modersmålsstöd/undervisning. Föräldrarna uppvisar störst spännvidd i
attityder, både till modersmål och integration.
Vårt förslag utifrån studiens resultat är att bygga vidare på de positiva
värderingar kring modersmålsstöd/undervisning som en viktig faktor
för att stärka självkänsla och identitet. Det gäller att öka förståelsen för
detta hos såväl elever, föräldrar som lärare. Detta skulle också kunna
höja statusen för såväl modersmål som språk i allmänhet. Modersmålslärarnas kompetens och status måste särskilt stärkas. Deras utbildning
måste inordnas i den ordinarie lärarutbildning och modersmålstränar/
lärareutbildning bli jämställd med språklärareutbildningen.
Alla försök att öka förståelsen och höja statusen för modersmål faller
platt till marken om det praktiska genomförande inte fungerar. Organiserandet av modersmålsundervisningen bör göras utifrån elevernas
verklighet så att det blir så enkelt som möjligt att praktiskt delta i undervisningen. Modersmål är ett av andra ämnen i skolan och ska delges på
samma villkor vad gäller tider, lokaler med mera som andra ämnen i
skolan.
När det gäller förskolan är problematiken delvis annorlunda. Här bör
satsas på förskollärarutbildning med modersmål som ett tillval. Modersmålsstödet måste ske på förskolans villkor. Idag upplevs modersmålslärarna många gånger som en slags besökande ämneslärare. Förskolan är
också av stor strategisk betydelse för att modersmålet ska komma att upplevas som ett självklart inslag i grundskolan och gymnasiet.
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Introduktion

Detta är resultatet av en undersökning av attityder till modersmålsstöd
och modersmålsundervisning. Undersökningen har genomförts av
Kairos Future AB på uppdrag av Skolverket under januari och februari
år 2002. I uppdraget har barn, elever, lärare, föräldrar och skolledares
attityder till modersmål och integration undersökts.

Bakgrund

I budgetpropositionen för år 2001 har regeringen anmält att satsningarna i syfte att förbättra situationen för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund ska fortsätta. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning är led i arbetet med att stärka barn och ungdomars personliga
och kulturella identitet samt att främja deras utveckling till flerspråkiga
individer.
Som ett led i modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i den obligatoriska skola samt gymnasieskolan anser regeringen
att det befintliga läget i förskolor och skolor behöver kartläggas. Det är
även viktigt att få en genomlysning av attityder till modersmålet samt
behovet av studiehandledning, modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Regeringen uppdrar därför åt Statens skolverk bland andra aktiviteter att belysa attityder hos personal i förskola och skolan, barn/elever
och föräldrar när det gäller modersmålsstöd och modersmålsundervisning.1
Det finns idag få undersökningar som studerar attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Därför har Skolverket bett Kairos
Future AB (härefter Kairos) att genomföra en bred belysning av vilka
olika attityder som förekommer hos barn/elever, föräldrar och personal
i förskola och skola. Denna rapport är resultatet av den belysningen.

Syfte

Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning om attityder till
modersmålsstöd i förskola och modersmålsundervisning i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Det viktiga är att belysa spännvidden i
attityder.
Vi har också valt att undersöka attityder till integration. Anledningen
till detta är att vi vill göra jämförelser mellan attityder till modersmålsstöd/
undervisning och integration, undersöka modersmål i ett större sammanhang samt fördjupa analysen.
För att begränsa urvalet har vi valt att undersöka barn/elever som är
5, 11 och 17 år samt personal i förskola och skola, skolledare samt föräldrar. Ambitionen var att undersöka både modersmålslärare och andra
lärare.

1

Denna text kommer från
Regeringsbeslut 16
(2001-06-28).
Dnr U2001/2548/S
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Fokus för studien är följande frågor:
• Attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning;
• Attityder till integration, mångfald och flerspråkighet;
• Bakgrundsinformation som exempelvis uppväxt, föräldrar, språk med
mera.
Det viktiga, i det här sammanhanget, har varit att ge en bred belysning av
attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning samt integration. Mot bakgrund av detta bedömdes det inte som viktigt att kvantifiera undersökningsresultaten.

Metod och reflektion

För att få svar på ovan nämnda frågor har Kairos genomfört en undersökning bestående av två delmoment av kvalitativ karaktär. Framförallt
har vi använt oss av gruppsamtal, så kallande fokusgrupper, som undersökningsmetod. Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod
som fångar upp associationer och värderingar hos en viss målgrupp.
Metoden är fördelaktig då den fångar upp många olika perspektiv. Vi
har också genomfört intervjuer med tre grupper med barn i 5-årsåldern.
Fokusgrupper har, liksom andra forskningsmetoder, både positiva och
negativa sidor. Vanliga individuella intervjuer kan vara en mer effektiv
metod för att generera idéer och enkätundersökningar kan passa bättre
för att bestämma utbredningen av givna attityder eller erfarenheter. Att
använda just fokusgrupper innebär dock stora möjligheter:
• Som forskare har man sällan möjlighet att spela in vardagsdiskussioner som försiggår mellan exempelvis människor på en arbetsplats,
men det är ofta på sådana platser som våra åsikter framförs, möts och
förändras. Om man därför vill studera hur samtalet kring ett givet
ämne kan gestalta sig bland en speciell grupp människor är fokusgrupper en bra metod.
• Gemensamt med andra kvalitativa forskningsmetoder har fokusgrupperna det positiva att de ger möjlighet till upptäckande. Forskaren får
kunskap om grupper av människor och om ämnen som annars inte
blir förstådda.
• Fokusgruppsmetoden ger det djup och den kontext som forskaren
behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. Den ger också upphov till tolkning
och därigenom till förståelse av varför saker är som de är, och hur de
kom att bli så.
• Metoden är också positiv på så vis att gruppeffekter kan studeras. Deltagarna både ifrågasätter varandra och förklarar sig inför varandra.
Därför kan en fokusgruppsdiskussion sägas vara mer än summan av
separata individuella intervjuer.
Det ska dock lyftas fram att fokusgrupper innebär ett antal begränsningar:
• En av svagheterna med fokusgrupper har att göra med moderatorns
roll. I vissa grupper verkar det som om det är moderatorn snarare än
det kommunikativa arbete som gruppen utför som bestämmer diskussionens form och dagordning för vad som ska komma upp.
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• Data påverkas också av gruppen i sig. Detta fenomen har studerats
genom att deltagarna i en fokusgrupp fick ett frågeformulär både
före och efter fokusgruppsdiskussionen. Avsikten var att undersöka
om diskussionen förändrade deras attityder. Resultatet blev en polariseringseffekt, där attityderna gick mot det mer extrema efter diskussionen.
• Övriga svårigheter med fokusgrupper är de samma som med andra
kvalitativa metoder. Hur ska intervjupersonerna väljas ut? Hur villiga
är dessa personer att ge en representativ bild av verkligheten? Hur
stor förmåga har de att uttrycka sig? Finns det risk att dominanta personer tar över diskussionen på bekostnad av de mer tillbakadragna?
Urvalsfrågor som dessa är viktiga, samtidigt måste man vara medveten
om att en fokusgruppsstudie inte är avsedd att ge ett statistiskt generaliserbara resultat och att det gruppdeltagarna säger är intressant, oavsett
på vilket sätt det kan sägas vara representativt för en större grupp.

Begränsningar

Det är viktigt att inledningsvis påpeka tre saker. Det första är att varje
fokusgrupp uttryckte ett stort antal olika åsikter och attityder. Naturligtvis går det inte att säga med exakthet att en grupp tyckte si och en annan
tyckte så. Snarare var det så att inom varje grupp fanns det attityder som
pekade åt massor av olika håll, och inte med nödvändighet i samklang,
ens från en och samma individ. Trots det väljer vi att redovisa grupperna
på en övergripande nivå (detta framför allt i den andra delen om attityder till integration). Det vill säga, vi redovisar att det förekommer olika
attityder inom en och samma grupp, men då pekar vi framförallt på den
övergripande tendensen inom gruppen.
Det andra är att vi endast har genomfört en fokusgrupp med skolledare. Detta ska jämföras med sex gruppsamtal med lärare, åtta gruppsamtal med elever och barn samt sex gruppsamtal med föräldrar. Det
betyder i klartext att underlaget för skolledarna är litet. Våra undersökningsresultat ska därför tolkas med extra försiktighet när det gäller skolledarna.
Det tredje är att samtalen med 5-åringarna redovisas separat i avsnitt
2. Det beror på att samtalen med dem följde en helt annan struktur
än de samtal som vi förde med elever, lärare, föräldrar och skolledare.
5-åringarnas attityder till modersmål rör sig av naturliga skäl också på
en annan medvetandenivå. Avsnittet om integration inkluderar inte alls
samtalen med 5-åringarna, eftersom det inte går dra några slutsatser
från samtalen med 5-åringarna när det gäller attityder till integration.
Kanske beror det på att de helt enkelt är för unga för att ha hunnit
forma någon form av egna attityder till detta område? Andra värderings- och attitydundersökningar pekar på att så är fallet (exempelvis
”Vad lärare tänker om barns attityder till internationalisering.” Kairos
2001).

Om värderingar och attityder

Värderingar kan sägas vara djupt liggande övertygelser, tolkningsmönster och förhållningssätt som är relativt bestående över tiden. På samhällseller gruppnivå iakttar vi ofta dessa värderingar som det kulturella kitt av
157

Flera språk – fler möjligheter

outtalade föreställningar som är en nations eller en organisations själ. I
värderingsforskningen (Kairos 1994, 1997, 2001 och 2002) brukar man
skilja på grundläggande och ytliga värderingar. De grundläggande värderingarna har individen ofta med sig genom livet och ändras endast
under extrema förhållanden.
Till de mer ytliga värderingarna hör trender, attityder och åsikter. De
ytliga värderingarna skiftar snabbare och är mer ombytliga. Attityder
antas i förhållande till värderingar inta en mindre central position i det
kognitiva systemet såväl som i personligheten. Attityder är mer lättpåverkade av exempelvis media och släkt och vänners åsikter än värderingar
som är mer resistenta mot yttre påverkan. I teorin bör det finnas en samstämmighet mellan en människas värderingar, attityder och den livsstil
de lever, samtidigt som det inom en grupp som har en viss livsstil bör
finnas stor samstämmighet i värderingar. I praktiken finner man också
ofta samband mellan livsstilar och värderingar.
Hur formas värderingar och attityder? Den livsfas man befinner sig
i bestämmer naturligtvis till viss del vilka värderingar och attityder som
tydliggörs. Men vi kan också tala om en slags värderingsprofiler som etableras tidigt i livet och ligger kvar till stor del livet ut. Dessa värderingsprofiler kan sägas vara låsta med två lås varav barndomen, var man är
född, vem ens föräldrar var, är det ena låset. Det andra låset är ungdomstiden och hur samhället såg ut när man var ung.
När vi sedan väl format en tydlig uppfattning, byggt upp en föreställning av världen, ska det mycket till för att vi ska ändra oss. Att ändra uppfattning är nämligen energikrävande och innebär alltid en mindre kris.
Därför selekterar hjärnan ständigt bort information som inte stämmer
med våra uppfattningar och först när det är alldeles uppenbart att våra
gamla mentala bilder eller program inte stämmer med verkligheten är vi
redo för omprövning. Detta innebär dock inte att en människas livsuppfattning och syn på tillvaron inte kan förändras. Det vet vi att den kan,
exempelvis under extrema förhållanden. Vad det innebär är att förändring blir allt mindre sannolik ju äldre man blir.

Urval

Regeringens uppdrag innebar att belysa attityder hos personal i förskola
och skolan, barn/elever och föräldrar när det gäller modersmålsstöd
och modersmålsundervisning. Urvalet vi gjorde inför undersökningen
var att fokusera på sex skolor i framförallt Stockholmsområdet, men
med nedslag på andra orter (i det här fallet Göteborg och Västerås). I
varje skola samtalade vi med barn/elever, lärare och föräldrar. I praktiken innebar det 18 stycken gruppsamtal:
• Bredängsskolan: 11-åringar, lärare och föräldrar;
• Hvitfeldska gymnasiet: 17-åringar, lärare och föräldrar;
• Larsbergsskolan: 5-åringar, lärare och föräldrar;
• Rösegårdsskolan: 5-åringar, lärare och föräldrar;
• Skärholmens gymnasium: 17-åringar, lärare och föräldrar;
• Sätraskolan: 11-åringar, lärare och föräldrar.
Vi valde i efterhand att komplettera dessa 18 gruppsamtal med ytterligare ett samtal med femåringar (förskolan Stormhatten i Tensta) och en
fokusgrupp med skolledare. Anledningen till kompletteringen var för
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att få undersökningar har gjorts av 5-åringar och att skolledare är centrala för modersmålsstödet och –undervisningen.
Urvalskriterierna för skolorna var att de skulle varken ha en övereller underrepresentation av elever med utländsk bakgrund. Urvalskriterierna inför varje gruppsamtal var att i så stor utsträckning som möjligt representera olika kön, åldrar, bakgrund, och olika ämnen, inklusive
modersmålsstöd eller modersmålsundervisning.
Deltagare, deras bakgrund och erfarenheter finns beskrivna i detalj i
appendix.

Disposition

Rapporten är upplagd på följande sätt. Vi inleder med att redovisa, analysera och tolka först attityder till modersmålsstöd/undervisning och
sedan attityder till integration. Vi har medvetet valt att försöka skilja
på den redovisande delen mot den analyserande och tolkande delen.
Detta för att utomstående ska kunna ta ställning själv till det material
som har kommit fram. Vi avslutar med slutsatser, där vi jämför attityder
till modersmål och integration, analyserar resultaten och ger förslag till
hur modersmålsstöd/undervisningen kan stärkas. I appendix redovisar
vi mer detalj deltagarna, deras erfarenheter av modersmål och deras
bakgrund.
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Attityder till modersmålsstöd/
undervisning

Den första delen i respektive fokusgrupp som genomförts har behandlat attityder till modersmålsstöd/undervisning. I detta avsnitt har vi för
avsikt att så tydligt som möjligt redovisa vilka olika uppfattningar som vi
har kunnat observera i grupperna. Vi försöker här i så stor utsträckning
som möjligt redovisa spännvidden bland de åsikter och attityder som vi
har kunnat identifiera.

Olika attityder till modersmålsstöd/undervisning
Vi började med att fråga alla deltagare vad som är bra respektive mindre
bra med modersmålsstöd/undervisning. Vi bad var och en att själv fundera kring vad som är bra respektive mindre bra med modersmålsstöd/
undervisning. Var och en fick sedan notera vad man uppfattar som plus
respektive minus. Därefter fångade vi upp deltagarnas synpunkter i en
diskussion i plenum. Diskussionerna avgränsades således framför allt till
positiva och negativa inställningar.

Vad är bra med modersmålsstöd/undervisning?

De positiva inställningarna kring modersmålsstöd/undervisning har
framför allt rört sig kring följande fem områden:
• Identitetsutveckling
• Kommunikation
• Kultur och rötter
• Lärande och språk
• Integration
Generellt sett kan vi konstatera att de flesta som har deltagit i våra
samtal har en positiv inställning till det faktum att det finns modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Detta trots att förutsättningarna kan
variera från kommun till kommun. Flera har talat om betydelsen av att
mer på djupet lära känna sina föräldrars språk. ”Det handlar om att bli en
hel människa” sade en lärare. Begränsade kunskaper i sitt modersmål likställdes av en lärare med ”att ha livslångt handikapp”.
Många av dem som uttryckt sig mycket positiva till modersmålsundervisning har samtidigt givit starkt uttryck för att det finns mycket stora
brister i systemet med modersmålsstöd och modersmålsundervisning.
Det har exempelvis handlat om dålig organisation, dåliga lärare och för
lite tid.
Vi har i samtalen kunnat skönja en minoritet som anser att modersmålsstöd och modersmålsundervisning är negativt i sig och inte hör
hemma i den svenska skolan. De som ger uttryck för den attityden
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uppger ofta att det är viktigast att prioritera det svenska språket när man
bor i Sverige.

Identitetsutveckling

En vanligt förekommande positiv inställning till modersmålsstöd och
modersmålsundervisning rör betydelsen av barn och elevers utveckling
av den egna identiteten. Detta inbegriper ofta att stödet/undervisningen
bidrar till utveckling av barn och elevers personlighet, trygghet och självkänsla.
En förälder uttryckte sig i termer av ”att kunna sitt modersmål är liksom
grunden för allt, all utveckling av den egna identiteten.”
En annan inställning är också att modersmålsundervisning stärker
barnens självförtroende. ”Eleverna känner sig starkare och tryggare i sig själva
genom att kunna sitt eget språk” sade en förälder. En lärare sade att ”en positiv självkänsla handlar mycket om att vara förtrogen med sitt ursprung”.
I samtalen har också betydelsen av att känna att ens modersmål är viktigt och prioriterat diskuterats. ”Att vara stolt över det egna är en förutsättning för att integreras i samhället och att ha en stark personlighet är viktigt för
att kunna integreras” sade en förälder.

Kommunikation

Tämligen nära sammankopplat med identitetsutvecklingen ligger åsikterna kring att modersmålsstöd och modersmålsundervisning bidrar till
att underlätta kommunikation mellan människor. Och det särskilt med
föräldrar, släktingar och vänner. Men det har också kommit upp att det
underlättar kommunikationen med det svenska samhället. Det fanns
både lärare, föräldrar och elever som påtalade vikten att kunna sitt hemspråk om det är så att man ska besöka sitt hemland. En modersmålslärare menade också att det är viktig för de som ska återvända till sitt
hemland ”Det är avgörande när man ska återvända till sitt land. Vare sig det
är tidsbegränsat eller för evigt.”
Att barnen kan fungera som tolkar till föräldrar har också lyfts upp
som en fördel liksom att barnen också kan lära föräldrarna svenska. Det
är samtidigt något som har diskuterats i termer av att det är negativt
eftersom det ställer för höga krav på barnen.
En annan inställning som vi funnit stöd för är betydelsen av modersmålsundervisningen som socialt kitt som bidrar till en social samhörighet och elevens sociala utveckling.
Ytterligare en aspekt är att modersmålsundervisningen är positivt för
att den bidrar till att ge skolan influenser av andra kulturer. På så vis
tvingar den skolan att anpassa sig till andra kulturer, en annan pedagogik etc.

Kultur och rötter

I många av samtalen har det givits uttryck för att modersmålsundervisning gör det lättare att förstå sin egen kultur. Modersmålsläraren och
andra deltagare i undervisningen kan vara goda förebilder för språket
och kulturen. Det har nämnts att undervisningen är betydelsefull för att
man ska kunna förstå andra kulturer och människor. Modersmålsundervisning upplevs även vara bra för att man både utvecklas i språket och
kulturen.
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”Modersmålsundervisning är inte bara identitetsstärkande utan fungerar
också som kulturförmedlare” sade en lärare. En gymnasieelev sade att
”modersmålsundervisning i alla fall ger en glimt av sin bakgrundskultur och
även litteratur”.

Lärande och språkutveckling

En attityd som kom fram i flera av samtalen är modersmålsstödet och
modersmålsundervisningen är viktigt för att barnen och eleverna ska
lära sig det svenska språket. ”Det är en förutsättning för utveckling av det
svenska språket och för att få ett eget levande språk” sade en lärare.
Det fanns också åsikter representerade som gav uttryck för att det är
en mycket god hjälp för att lära sig andra språk. Det fanns även de som
menade att det är en förutsättning för all annan inlärning. ”Den som
inte har sitt eget språk ordentligt kan helt enkelt inte förstå innebörden i vissa
begrepp och termer” sade en lärare. I flera av samtalen diskuterades värdet
av att modermålsundervisning ger en ökad förståelse för vissa begrepp.
En lärare uttryckte sig som att ”modersmålsundervisning ger bättre kunskaper
i det svenska språket och det underlättar möjligheterna för att hantera abstrakta
begrepp”.
En annan inställning som vi har funnit uttryck för är att barns inlärning underlättas generellt sett genom modersmålsstöd. Detta bland annat
eftersom de, tack vare goda kunskaper i modersmålet, lättare kan kommunicera med andra barn. En förälder sade att ”barnen kommunicerar med
varandra på ett sätt som gör dem mer mottagliga för all annan inlärning”.
En inte så vanligt förekommande uppfattning men dock representerad som vi funnit är att modermålsundervisningen är av god kvalitet och
är lika väl organiserad som övrig undervisning i skolan. En annan positiv attityd som inte varit så vanligt förekommande men ändå representerad är att det är roligt med modersmålsundervisning och att man lär sig
mycket på flera plan. ”Dels språket men det handlar också om kultur och att
man lär känna andra från andra delar av stan” sade en gymnasieelev. På
flera håll diskuterades att det är mycket positivt att lära sig modersmålets
skriftspråk.
Vi har också sett att det finns positiva attityder till att vara tvåspråkig.
”Att kunna två språk är inte minst viktigt i arbetslivet” sade en förälder.

Integration

En attityd som kommit fram i flera samtal är att modersmålsundervisning är positivt för att det underlättar integration i samhället. Dels har
det i samtalen givits uttryck för att det är positivt för det svenska samhällets del eftersom det underlättar möjligheterna för individer att integreras i ”det svenska”. ”Det ger en ökad tolerans av oliktänkande och leder till ett
mer flexibelt tänkande” sade en lärare.
En annan lärare uttryckte sig som att ”man är fiende till det man inte
känner till, kunskap ger förståelse”.
En annan aspekt av integrationen som kommit fram är att det ger
ökade möjligheter för individer att integreras i det svenska samhället. I
flera fall handlade det om eleverna och. deras respektive familjer. I ett
par fall handlade det också om att modersmålsundervisning bidrar till
att invandrare får jobb som modersmålslärare och på så vis blir integrerade i det svenska arbetslivet.
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Vad är mindre bra med modersmål?

De negativa inställningarna kring modersmålsstöd och modersmålsundervisning har framför allt rört sig kring följande sex områden:
• Organisation, ansvar och resurser
• Tider, lokaler och gruppnivå
• Lärare
• Språkutveckling
• Föräldrars krav
• Rådande negativa attityder i samhället

Organisation, ansvar och resurser

En åsikt som kommit fram i flera grupper är att det är stora brister när
det gäller organisationen av modersmålsstöd och modersmålsundervisning.
”Organisationen är oerhört rörig och det är mycket som är struligt” sade en
lärare. Bristerna som har diskuterats har handlat om ansvar för verksamhetens innehåll, kvalitet, lärarnas kompetens/behörighet.
Informationen kring betydelsen av modersmålsundervisning upplevs
av många som mycket bristfällig. Detsamma gäller när, var och hur den
bedrivs. Både elever, lärare och föräldrar har lyft upp att det är negativt
att lärare ofta uteblir utan att eleverna får besked, undervisningen blir
ofta inställd och lärarbyten är vanliga.
En annan synpunkt beträffande organisation och ansvar som har lyfts
fram är att det är negativt att det saknas insyn i hur modersmålslärares
arbete egentligen bedrivs.
En inställning är att deras arbete ( på grund av verksamhetens art) är
svår att organisera arbetsledning kring. ”Det är för lite kontroll över modersmålsundervisningen, läroplan saknas och det finns ingen uppföljning av vad
eleverna lär sig.” sade en förälder. En inställning är att det är negativt med
modersmålsundervisning för att det saknas resurser. ”Det har dragits ned
kraftig de senaste åren” sade en modersmålslärare. På olika håll i samtalen
har det diskuterats huvudvida det är dyrt eller inte. En del är av den åsikten att det är för dyrt, andra har ställt sig frågan om det är dyrt och
om det finns andra former för att främja modersmålsinlärning. ”Kan
man hitta något alternativ för att nå samma mål, dvs ett mer integrerat samhälle?” frågade en lärare. En skolledare uttryckte sig på likartat sätt. Det
finns också attityder representerade som innebär att det kan vara onödigt att gå på modersmålsundervisning. Det handlar framför allt om när
modersmålet inte används hemma.

Tider, lokaler och grupper

Att modermålsundervisningen bedrivs på mycket otacksam tid, sen eftermiddag när både lärare och elever är trötta, har många av deltagarna
tagit upp när det gäller de mindre positiva aspekterna. ”Undervisningen
sker inte på tider som stärker barnens utveckling” sade en skolledare.
En annan åsikt är eftermiddagstider gör att man missar fritidsaktiviteter och umgänge med andra. ”Man missar allt annat roligt” sade en elev i
mellanstadiet.
En allmänt vedertagen åsikt är att det är för lite tid avsatt för modersmålsundervisning. (Ofta handlar det om mellan 40–60 minuter per
vecka.) ”Hjälper det överhuvudtaget” frågade en lärare.
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Att behöva åka långt har lyfts fram som mindre bra. Det gör att modersmålsundervisning tar tid och ger onödigt långa dagar. En annan åsikt är
att lokalerna uppfattas som mycket bristfälliga. Det handlar om allt från
ljudnivå till praktiska detaljer som saknas.
Att man går ifrån vanlig undervisning har förts fram som en negativ
synpunkt. (Detta trots att det inte längre är så att barn går ifrån ordinarie
undervisning.) ”Barnen missar vad de håller på med för stunden och får extra
arbete senare” sade en förälder.
De olika nivåer i grupperna har diskuterats på många håll. Det upplevs
som negativt eftersom det ger olika förutsättningar för både läraren och
eleverna. Att ligga på vitt skilda kunskapsnivåer är svårt och det till exempel är pinsamt att gå med dem som är äldre har förts fram som exempel.
”Det är pinsamt att gå med 8:or och 9:or” sade en mellanstadieelev.

Lärare

Modersmålslärarens kompetens har lyfts fram i många samtal som
mindre bra. En åsikt är att de saknar kunskaper om det svenska språket,
läroplanen och ett pedagogiskt förhållningssätt. ”Det är lärare som i många
fall inte känner till den svenska skolans uppdrag” sade en skolledare. Outbildade lärare och lärare som inte kommer till undervisningen lyftes också
fram som mindre bra.
En annan synpunkt är också att det är negativt med den skilda lärarkåren och det finns inget utbyte mellan modersmålslärare och övriga
lärare.

Språkutveckling

I de flesta samtalen diskuterades modersmålsundervisningens påverkan
på annan språkutveckling. En förekommande åsikt var att modersmålsstöd och modersmålsundervisning leder till att man talar mindre svenska
i hemmet och att svenskan försämras.
En annan var att det är en belastning att lära sig ett extra språk. Och
det är något som leder till att man blandar ihop de olika språken. En
annan åsikt representerad var att små barns språkutveckling kan försenas om man har flera språk. Det kom också fram i ett samtal att svenskan
är viktigare än modersmålet och därför bör man satsa på det i stället.
I ett antal samtal påtalades att modersmålsundervisningen förhindrar
integration i samhället. Det beror framför allt på att utvecklingen av
det svenska språket blir hämmat. ”Pratar man bara modersmål så blir man
inte integrerad i samhället” sade en förälder. En annan förälder sade att
”modersmålsundervisning förhindrar att man känner sig starkare och tryggare
och att man inte kan delta i samhället.” Modermålsundervisning lyftes fram
som negativt eftersom det leder till mindre kommunikation med det
svenska samhället och ett utanförskap.

Föräldrars krav

Många har gett uttryck för att modersmålsundervisning är något som
föräldrar tvingar barn och elever att gå på. ”Jag känner många som måste
gå bara för att deras föräldrar säger det och det måste jag med. Det är det värsta”
sade en elev på mellanstadiet. Tvånget upplevs mycket negativt och leder
enligt flera lärare till elever som inte är motiverade och inte närvarar
speciellt ofta.
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En annan mindre bra faktor som diskuterats var att föräldrar ställer
orimliga krav på undervisningen. Det handlar både om krav på lärare
(kön, bakgrund, politisk och religiös uppfattning och så vidare) på vilka
andra som deltar i gruppen, innehållet i undervisningen och så vidare.
En attityd som vi har kunnat skönja är också att modermålsundervisningen är mindre bra för att barn i en del fall blir tolkar åt föräldrar
som inte kan svenska. Det är något som upplevs som en börda för både
föräldrar och barn.

Rådande attityder i samhället

I flera samtal har deltagare tagit upp att det finns en rådande negativ
attityd i samhället att det är viktigare att lära sig svenska i stället för
modersmål. En annan rådande inställning som deltagare har påtalat är
att man missar svenska ämnen när man går på modersmålsundervisning.
Deltagare har också påpekat att det finns också en rådande föreställning
bland en del grupper att modersmålsundervisning leder till sämre kunskaper i svenska och andra ämnen.
I flera samtal har det också kommit fram attityder som tyder på att
modersmålsundervisning är något som har låg status och ses som något
oviktigt. Att olika språk har olika status är något annat som har lyfts fram
som mindre bra för modersmålsundervisningen. Detta eftersom det riskerar att leda till att vissa barn inte läser sitt modersmål och på så sätt
inte får något språk alls.
Det har också påtalats att det är mindre bra med modersmålsstöd för
att det saknas information om att det inte är tvång för förskolebarn. Det
finns alltså de som tror att det är obligatoriskt med modersmålsstöd i
förskolan.

Förskolan
Innan vi går in på skillnader och likheter i attityder mellan olika grupper, skolor osv. har vi i detta avsnitt valt att lyfta fram och särredovisa samtalen med femåringarna. Vi försöker här också redovisa de särskiljande
drag som vi har kunnat identifiera när det gäller föräldrar till femåringar, modersmålstränare, förskollärare och skolledare från förskolan.
Självklart är det så att samtalen med femåringar är på en annan nivå
och av en annan karaktär än övriga grupper. Detta gör att det innehållsmässigt kan upplevas som mindre substantiellt än resultaten från
övriga grupper. Det gäller således att inte har för stora förväntningar på
hur långt man kan komma i samtal med femåringar jämfört med övriga
grupper.2
Notera att femåringarna talade om hemspråk snarare än modersmål,
härav använder vi termen hemspråk snarare än modersmålsstöd i detta
avsnitt.

Femåringars attityder

Vi samtalade med femåringar kring vad som är bra respektive mindre
bra med modersmålsstöd. Därefter förde vi ett samtal om integration i
samhället utifrån barnens egna närliggande omvärld. Se bilaga 1 för mer
detaljerad frågemall.
Generellt sett kan vi konstatera att enligt våra erfarenheter är det inte

2

För mer ingående läsning
om metodik för barnintervjuer som vi har utgått ifrån
se Doverborg/Pramling, ”Att
förstå barns tankar”, Liber
2001.
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helt klart om små barn har attityder.3 I tidigare nämnd studie uppgav en
del förskollärare att det är svårt att avgöra om barn har egna attityder
eller om barn bara speglar föräldrar och vuxnas åsikter. En annan faktor
som nämndes i det sammanhanget var tidsperspektivet. Ett barn kan ge
uttryck för en attityd i ett samtal vid en tidpunkt, men uttrycka en annan
vid ett annat tillfälle. En del lärare ifrågasatte också hur bestående attityder är hos barn. Andra förskollärare var däremot övertygade om att barn
har attityder.
Samtalen med femåringar har skett med hjälp av halvstrukturerade
frågor, dvs frågor där det finns stort utrymme för de intervjuade barnen
att utveckla sina tankar så långt det är möjligt.4

Attityder till modersmålsstöd

De flesta femåringar som har modersmålsstöd tycker att det är kul. De
som inte har modersmålsstöd gav inte uttryck för att det var tråkigt att
inte gå på modersmål. Flera talade om att det är bra att prata flera språk
och bra att kunna andra språk när man har gäster hemma. Flera av femåringarna talade också om att det är bra att vara tvåspråkig. ”Då kan man
liksom ha ett eget och hemligt språk. Det är bra och kul” sade en femåring.
Det som kom upp som är mindre bra är tiden, att man t ex missar
vilan.

5-åringars uppfattningar om olika språk, länder och nationaliteter

3

4

Jmf Kairos Futures studie för
Sida. ”Vad lärare tänker om
barns attityder till internationalisering.” En sammanställning av intervjuer och
fokusgrupper med lärare.
För närmare info. om intervjumetodik med barn se
Pramling, Sheridan, ”Lärandets grogrund”.
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En generell bild av 5-åringar är att de är väl medvetna om att det finns
olika språk. De allra flesta uppvisar mest positiva attityder till hemspråk
och att ha olika bakgrund. För de flerspråkiga barnen är olika språk en
helt naturlig del av vardagen. En del vet vad hemspråk är men inte alla.
”Det är språket som man talar hemma” sade ett barn.
De flesta känner också väl till att det finns olika länder. Men det finns
också de som uppger att Stockholm, Jönköping, Småland osv är länder.
Många känner till att alla i Sverige inte är svenskar. En del sade emellertid i samtalen att man inte kan veta om någon kommer från ett annat
land. Men de allra flesta verkar ha svårt att urskilja vem som är svensk
och inte. På frågan om de känner någon från ett annat land var det få
som pratade om kompisarna på dagis. De flesta talade t ex om kusiner
och mer avlägsna släktingar och vänner.
Den avgörande faktorn som barnen lyfte upp när vi talade om hur
man kan veta om alla i Sverige är svenskar är språket. Om man pratar
svenska är man svensk sade flera av barnen. ”För att veta måste man fråga
och då hör man om de kan svara på svenska” sade ett barn. ”Fast en gång
då såg jag en tant med en så´n där ”tulpan” på huvudet också” sade en
annan flicka. Hon fortsatte förklara att det nog tydde på att hon inte var
svensk.
Många av de flerspråkiga barnen upplever att de talar mest på sitt
modersmål. Detta trots att de talar svenska hela dagarna på dagis. En del
tycker att det är roligast att tala sitt hemspråk och en del tycker att det
är roligast att tala svenska. Det språk barnen talar bäst ser ut att vara det
språk som barnen föredrar att tala. De allra flesta tycker om att höra sitt
modersmål talas. Men det är inte alla som är odelat positiva till att familjen pratar modersmålet. Ett barn sade att ”med svenskan kan man prata
vanliga saker och känna sig som alla andra”.
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De flesta uttrycker positiva attityder till att prata flera språk. ”Det är
bra för när man har gäster för då kan man prata med dem” sade ett barn. Ett
annat barn sade att ”det är roligt och bra för då kan man ha det som hemligt
språk”. Baksidan med flera språk är att det tenderar att bli rörigt och
jobbigt för man blandar språken när man kommer hem från dagis. I
något fall var det ett barn som sade att tvåspråkigheten gjorde att han
inte kunde prata engelska och det var synd.

Femåringar

För de femåringar som vi har samtalat med är mångfald i form av många
nationaliteter och språk en självklar del av vardagen. De flesta uppfattar
inte att kompisarna är av andra nationaliteter utan de är ”kompisar”.
Däremot kan det vara så att de ändå känner andra med olika nationaliteter, t ex mer avlägsna släktingar eller liknande.
Det finns samtidigt en tendens som tyder på att femåringar upplever
att tvåspråkighet(att familjen talar ett annat språk) gör att man är avvikande från rådande norm. Detta skulle kunna tyda på att det finns en
attityd som står för att det är bäst att tala svenska om man bor i Sverige
och att andra språk egentligen inte uppskattas.

Föräldrar

Bland föräldrar till förskolebarnen var spännvidden stor i attityder. På
en förskola var de flesta föräldrar mycket positiva till modersmålsstöd
och kunde knappt se några mindre bra delar med modersmålsstöd. På
en annan förskola var föräldrarna mycket ifrågasättande. ”Varför kan inte
föräldrarna lära sina barn själva” sade en förälder. ”Det leder till segregation
och mindre svenska på hemmaplan” sade en annan förälder.
På en förskola där barnen fick stöd 4 timmar i veckan var den allmänna uppfattningen att det var tillräckligt. På förskolor där barnen fick
stöd en timme i veckan var det många som ansåg att det var för lite tid.

Lärare

Speciellt för förskollärare och modersmålstränare var att flera av dem
påpekade att en del barn kan känna sig utpekade genom att de går på
modersmål vilket är mindre bra. Samtidigt finns det barn som känner sig
utvalda och tycker att det känns bra. Flera förskollärare påpekade också
att det finns barn som inte går på modersmålsstöd som tycker att det är
orättvist att de inte får gå.
När det gäller status på ämnet fanns det både modersmålstränare och
förskollärare på förskolenivå som ansåg att modersmål inte ses som speciellt viktigt i den svenska skolan. Men det fanns också modersmålstränare och förskollärare som sade att de upplevde ett bra samarbete med
andra lärare i förskolan.

Likheterna och skillnader i attityder till modersmålsstöd/
undervisning
Denna del redovisar skillnader och likheter i fokusgrupperna när det
gäller positiva och negativa attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Eftersom avsnittet 2.1 och 2.2 framför allt fokuserar
på likheter kommer vi här att främst fokusera på vad som skiljer sig åt på
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olika nivåer. Vi utgår från två olika nivåer i redovisningen, dels inom och
mellan skolor och dels inom och mellan grupper.

Inom skolor och mellan skolor

Vad fanns det för likheter och skillnader i positiva och negativa attityder till modersmålsstöd och modersmålsundundervisning? Det vill säga
kunde vi finna några anmärkningsvärda likheter och skillnader i attityderna mellan elever, lärare och föräldrar inom en och samma skola och
mellan de olika skolorna.
På en av grundskolorna var det mycket stora skillnader i attityderna
mellan lärare och föräldrar. Lärarna stod för mycket positiva attityder
och föräldrar tämligen negativa attityder kring modersmålsundervisning. ”Svenskan är i alla fall det viktigaste, därefter kommer engelskan och tidigast i tredje hand kommer sedan hemspråket” sade en förälder. Medan en
av lärarna sade att ”modersmålsundervisning är bra för att det ger barnen
självkänsla, är viktig för identitetsutvecklingen och hela ens trygghet som människa.” Eleverna på den skolan var i huvudsak positiva men negativa till
de tider som undervisningen bedrivs samt att det finns föräldrar som
tvingar barn att läsa modersmål. ”Jag känner många som måste gå för att
deras föräldrar säger det” sade en elev. En annan sade att ”det är minus för
att jag måste för att pappa säger det”.
På en gymnasieskola förelåg en stor skillnaden mellan elever och
lärare beträffande huruvida det är orättvist eller ej att få tillgodoräkna
sig sitt hemspråk. Bland lärarna, (framför allt representerat av språklärare i avseende på detta), framkom det att modersmålsundervisningen
är mindre bra för att det är orättvist. ”Det ger ju en del elever fördelar i
betyg och poäng och det är ju faktiskt orättvist mot övriga elever.” sade en
lärare. Bland eleverna däremot lyftes det fram att det är mindre bra med
modersmål för att det blir problem att delta i främmande språk när man
kan ”för mycket”. En av eleverna sade att ”ja, jag kan ju engelska bättre än
läraren och det stör ju bara hela undervisningen verkar det som”.
På en av grundskolorna kunde vi se tämligen stora skillnader i attityder mellan elever, föräldrar kontra lärare beträffande brister inom
modersmålsundervisningen. Eleverna uttryckte sig i termer av att ”det är
töntiga böcker, blandade nivåer i gruppen, lärare som inte kommer, man får spela
spel och kort på lektionen och man kan inte läsa lärarens handstil”. Föräldrarna
talade om liknande brister men använde sig av termer som ”bristande
kvalitet, pedagogiska brister, ingen läroplan och för lite kontroll över modersmålsundervisningen”. Lärarna tillhörande den skolan gav däremot inte
uttryck för liknande brister. Även om frågan om modersmålsundervisning är dyrt och pengar kan satsas på något annat sätt kom upp gav de
mest uttryck för fördelar med modersmålsundervisning. De mindre bra
punkterna handlade om tider och rådande negativa attityder i samhället.
En skillnad mellan de olika skolorna som vi har upplevt är hur samarbetet mellan den ordinarie undervisningen och modersmålsstödet
eller modersmålsundervisningen fungerar på de olika skolorna. Samarbetet verkar fungera bäst på förskolenivå. Här verkar modersmålslärarna
vara mer integrerade i verksamhetens helhet. På grundskolenivå verkar
modersmålsundervisningen leva sitt eget liv utan någon större samordning med den reguljära undervisningen. På gymnasienivå är vårt intryck
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att modersmålslärarna är mer delaktiga i helheten än på grundskolenivå. Modersmålslärarna verkar samtidigt känna sig utanför.
En annan reflektion som vi gjort utifrån våra samtal är att modersmålslärarna på gymnasienivå har en högre kompetens än övriga modersmålslärare. Detta gäller både utbildningsnivå och kompetens i det svenska
språket.

Inom grupper och mellan grupper
Föräldrar

Bland föräldrar har spännvidden i attityder kring modersmålsundervisning framstått som större än bland elever och lärare. Det finns både
negativa och positiva attityder kring fenomenet modersmålsundervisning. De som varit mest positiva har samtidigt varit mest kritiska mot hur
det fungerar i praktiken och vad barnen egentligen lär sig. Kritiken har
rört sig mycket kring ansvar och kontroll av undervisningen.
11-åringarnas föräldrar har framstått som de mest engagerade, kritiska och de med mest krav medan gymnasieföräldrarna mer verkade
ha har tämligen liten insyn i skolans värld. I ett fall visste inte en gymnasieelevs förälder vilken programinriktning dottern hade. Det är väl en
ganska naturlig utveckling, speciellt också med tanke på att gymnasiet är
frivilligt och att gymnasieeleverna också är myndiga det sista året.

Elever
Mer eller mindre undantagslöst ger barn och elever uttryck för en
mycket positiv inställning till modersmålsstöd och modersmålsundervisning i sig. Det är bra att det finns och de flesta tycker att det är i många
fall en självklarhet att ha flera språk. Det är däremot inte alla som vill
gå på modersmålsundervisning själva men det är ändå inte negativa till
fenomenet i sig. Bland eleverna är det framför allt 11-åringarna som är
negativa till att föräldrar tvingar sina barn att gå.
Föga förvånande är kanske skillnaden att barn och elever är mer negativa än övriga grupper till praktiska detaljer förknippade med undervisningen, dvs tider, lokaler och grupper. Det är ju de som tydligast
lider av bristerna. Det är många som givit uttryck för att det är struligt;
”det är olika kunskapsnivåer i gruppen, lärare som inte kommer och är dåliga
och oengagerade lärare.” I samtliga barn- och elevgrupper har tiderna
för modersmålsundervisning diskuterats som mindre bra faktorer. De
minsta barnen får gå ifrån vila eller lunch och de äldre missar roliga fritidsaktiviteter och är trötta sent på eftermiddagen.
Även om elever har framstått som den mest positiva gruppen till
modersmålsstöd och undervisning i sig så råder det stor spännvidd i
åsikterna om undervisningen är bra eller mindre bra. Majoriteten av
eleverna har tagit upp att modermålsundervisningen är av sämre kvalitet
än övrig undervisning. Men många har samtidigt understrukit att det är
lärorikt, roligt, spännande att träffa andra med samma nationalitet, att
de har en engagerade och bra lärare osv. Det har framför allt varit gymnasieelever som har sagt att undervisningen håller samma kvalitet som
övrig undervisning.
Bland eleverna representerar 11-åringar många gånger åsikten att det
är onödigt att lära sig det skrivna språket. De tycker att det räcker att
kommunicera med talspråket. Flera gymnasieelever har däremot givit
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uttryck för att det skrivna språket är viktigt att lära sig på modersmålsundervisningen. Det lär man sig inte alltid hemma och det är bra, inte
minst, för till exempel e-mail kontakter till släktingar. Bland 11-åringarna är en vanligt förekommande attityd att det är bra med kompisar
från olika länder och då är det bra att kunna flera språk.

Lärare
De allra flesta lärare har givit uttryck för mycket positiva attityder kring
fenomenet modermålsundervisning. En attityd som är tydligt framträdande bland lärare är att det är viktigt att, i det integrerade samhället,
ta hänsyn till kunskap och kompetens. Och modersmålsundervisning
har i många fall lyfts upp som en förutsättning för all annan inlärning
och utveckling. ”Har man sitt modersmål kan man också utveckla annan
kunskap och kompetens, något som är grunden för det integrerade samhället”
sade en lärare. Kunskap och kompetens anses således vara den viktigaste
utgångspunkten snarare än mångfaldens perspektiv och att ta vara på
olikheter.
Vi har dock även kunnat skönja negativa attityder bland lärare, även
om de representerar en tydlig minoritet och de allra flesta samtidigt
representerar positiva åsikter. De bygger framför allt på att de har ifrågasatt vad man egentligen får ut per satsad krona. En lärare sade ”Finns det
kanske andra vägar att gå för att nå längre när det gäller inlärning av modersmål och integration i samhället.”
Inom lärargruppen har vi kunnat skönja något av en motsättning
angående huruvida systemet med modersmålsundervisningen är uppbyggt. En del lärare (framför allt svenska språklärare som har främmande språk) har i flera fall givit uttryck för att de anser att det är
mindre bra med modersmålsundervisning för annan språkundervisning.
Detta eftersom det kan vara orättvist eftersom elever på gymnasienivå
kan välja sitt modersmål som b- eller c-språk och där få väldigt bra betyg.
”De kan i värsta fall samla ihop 850 av totalt 2500 poäng” sade en lärare.
Andra lärare har däremot menat att fördelen med tvåspråkighet inte är
mer orättvis i skolsystemet än någon annan fördel som en elev kan ha.
Skolledare
Bland skolledarna var deltagarna tämligen överens om de bra och
mindre bra aspekter med modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Det rådde något delade meningar huruvida modersmålsundervisning bidrar med nya influenser (inom pedagogik etc) när det gäller
övrig undervisningen och om det leder till att skolan faktiskt tvingas
anpassa sig till andra nya kulturer.
Bland skolledarna var enigheten stor kring att modersmålsstöd och
modersmålsundervisning är oerhört viktigt för barn och elever med
invandrarbakgrund. Samtidigt var de mer kritiska mot hur systemet
fungerar än övriga grupper. ”Så som systemet ser ut i dag saknas insyn och
ledning i hur deras arbete bedrivs” sade en skolledare. De påtalade också att
modersmålslärarna hamnar utanför vilket också upplevs som negativt.
Skolledarena var också mer kritiska än övriga grupper till modersmålslärarna. ”Det är ofta lärare som inte känner till den svenska skolans uppdrag och
det är något som ger upphov till ständiga konfliktsituationer och kulturkrockar”
sade en skolledare. En annan skolledare uttryckte sig i termer av att ”det
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är lärare som faktiskt saknar kunskap om det svenska språket, pedagogik och förskolans läroplan”.
Skolledarna skilde sig också från övriga grupper i och med att de
underströk det negativa med att olika språk har olika status. Det kan leda
till att lågstatusspråk väljs bort och det är något som kan få förödande
konsekvenser för barn. ”Jag har sett många exempel på barn som inte kan
något språk ordentligt. Och möjligheten för dessa barn att t ex lära sig ett tredje
språk är mer eller mindre obefintligt. Det kan handla om en 13-åring som i respektive språk har ett ordförråd på ett par hundra ord” sade en skolledare.

Sammanfattning
I denna del sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna när det gäller
attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Vad betyder
detta och vad innebär slutsatserna? Vad tror vi kan förklara dessa attityder? Tolkningen utgår naturligtvis bara ifrån våra egna tankar och erfarenheter från arbetet med denna undersökning.

Positiva attityder överväger

De områden som de flesta grupper har berört som bra med
modersmålsstöd/undervisning handlar om barn och elevers identitetsutveckling, att det är bra för kommunikation, förståelse för sin bakgrundskultur, att det underlättar lärande och att det underlättar integration.
De positiva attityderna till modersmålsstöd och modersmålsundervisning dominerar över de negativa. Många är överens om betydelsen
och vikten av verksamheten men är kritiska till formerna och systemet.
Spännvidden i attityderna är på så vis relativt begränsade.
De negativa attityderna till modersmålsundervisning rör sig framför
allt kring hur systemet ser ut och praktiska problem som finns kring
undervisningen. Men det har även i många fall handlat om undervisningens innehåll, kvalitet, status och lärarnas kompetens.

Modersmålsstöd/undervisning har låg status

Vår bild utifrån denna studie är att modersmålsstöd och modersmålsundervisning har låg status inom skolans värld. Organisationen av undervisningen gör dessutom att modermålslärarna ej är delaktiga i respektive
kollegium och saknar utbyte med annan undervisning och det pedagogiska samtalet på skolan etc. Den låga statusen och organisationen av
verksamheten bidrar till att det på många håll inte är eller upplevs som
ett prioriterat område. Det kan vara en förklaring till att modersmålsundervisningen också är eller upplevs vara av varierande kvalitet.
Det kan också vara så att modersmålsundervisningens låga status kan
bero på en allmän vilja att i stället närma sig det svenska språket och
en mer svensk identitet. På så vis leder det till en distansering från det
annorlundaskap som modersmålsundervisningen kan ge uttryck för.
En förklaring till olikheterna i attityderna kring undervisningen
verkar kunna förklaras med lärarna. Det ser ut att handla om allt från
kompetens och erfarenhet till engagemang och lust.
Brist på information, kunskap och intresse för integrationsfrågor kan
eventuellt förklara de negativa attityder till modersmålsundervisning i
den svenska skolan som ändå förekommer.
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I samtalen kom det fram något av en motsättning inom lärargruppen kring systemet med modersmålsundervisning. Detta kan väl snarast
tolkas som en rädsla för den egna positionen som språklärare.

Naturlig del av vardagen

För de yngre eleverna och femåringarna som vi har samtalat med verkar
flerspråkighet och mångfald i nationaliteter vara en självklarhet. I samtalen med 11-åringarna hade de till exempel mycket svårt att föreställa
sig en värld utan den typen av mångfald som de lever i. Likaså hade de
svårt att beskriva hur ett integrerat samhälle ser ut eftersom det är så
verkligheten upplevs för många av dem vi samtalat med. De som bor,
lever och verkar i mångfaldiga miljöer ser det således som en naturlig
del av vardagen. Det stödjer betydelsen av integrerade skolor.
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Attityder till integration

Den andra delen i respektive fokusgrupp som genomfördes behandlade
attityder till integration. Diskussionerna berörde framförallt hur ett integrerat samhälle ser ut.

Olika attityder till integration
Vi bad deltagarna att skriva fyra påståenden om ett integrerat samhälle.
Frågeställningen var: Vad kännetecknar ett integrerat samhälle? Påståendena behandlade fyra nivåer: individen, skolan, arbetslivet och samhället. Efter att var och en skrivit ned fyra påståenden, lästes de upp och
diskuterades.

Individen

Attityderna som rör individen i ett integrerat samhälle kan delas in i fem
olika områden. Vissa påståenden passar in i flera av områdena.
Individen ska anpassa sig. Attityden som deltagarna gav uttryck för
här var att det är viktigt att individen i ett integrerat samhälle anpassar
sig och accepterar landets lagar och regler.
En förälder uttryckte detta som att ”individen ska anpassa sig till det
nya landet”. Några lärare diskuterade att individen också måste lära sig
och följa de oskrivna lagarna. De befintliga värderingarna ska respekteras och man ska acceptera det nya samhällets villkor och möjligheter.
Ytterligare en förälder sa att ”invandrare ska kämpa hårt för att komma in i
samhället.”.
Det är viktigt att individen deltar i det svenska samhällslivet. ”Individen
i ett integrerat samhälle bör lära sig språket”, menade en förälder. Vidare de
ska kunna prata och göra sig förstådda på svenska.
Invandrare får kämpa hårt för att komma in i samhället, men resultatet är att man hittar sin plats i Sverige och kan känna sig hemma. Det är
viktigt att bo i en svensk miljö. En förälder menade på att man också bör
fira svenska traditioner för att vara en god samhällsmedborgare.
En lärare sa att individen i ett integrerat samhälle ”kan prata, göra sig
förstådd på svenska och har kamrater och vänner från det nya hemlandet.”
Alla har samma möjligheter. Attityderna inom det här området pekar
på att individen i ett integrerat samhälle inte ska vara utpekad. Alla är
en del av samhället, som alla andra. Man har samma chanser till arbete,
utbildning och boende.
En person menade att det finns en rättighet till arbete, utbildning och
bostad. Kännetecken individer emellan är delaktighet och likvärdighet.
Dessutom ska individen bara bedömas utifrån vem man är och vad man
gör, oberoende av hudfärg och ursprung.
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En skolledare sa att det handlar om att man har ”en personlig upplevelse
av att alla har samma möjligheter.”
Individer respekterar varandra. Ytterligare en grupp föräldrar betonade att det är viktigt att bemöta varandra med respekt. Man ser varandra oberoende av bakgrund. Alla känner sig trygga och bekväma och
man behöver inte vara rädd och alla har lika värde.
En förälder sa ”att man känner sig fri att vara den man är, kulturellt, religöst, sexuellt och så vidare.”
Det är positivt med olika språk och kulturer. Den sista gruppen
menade att individen i ett integrerat samhälle både accepterar, tolererar
och respekterar olikheter. Man umgås med andra, både svenskar och
invandrare, och det är givande och tagande mellan kulturer.
Några lärare diskuterade att individen bör vara trygg i flera olika kulturer, kunna ha en stark identitet och vara stolt över sitt ursprung. Andra
menade att individen skulle kunna känna sig fri att vara den man är, kulturellt och religöst.
En elev menade att en individ i ett integrerat samhälle kännetecknas
av att ”man kan klä sig annorlunda.”

Skolan

Attityder som rör skolan i ett integrerat samhälle kan delas in i fyra olika
områden.
Invandrare ska anpassa sig. Ett mindre antal föräldrar ansåg att
invandrare ska anpassa sig till den svenska skolan. Skolan i ett integrerat samhälle ska kännetecknas av att man först och främst måste lära sig
svenska, sedan kan man börja i skolan. Dessa föräldrar ansåg att skolan
aktivt ska arbeta med de svenska värderingarna och normerna.
En förälder sa att en integrerad skola kännetecknas av ”att ha respekt
för skolans lag och personal. Och inga speciella maträtter i matsalen!”
Alla behandlas lika.”Skolan i ett integrerat samhälle ska erbjuda samma möjligheter till utbildning och undervisning till alla”, menade en elev. Detta ska
ske oberoende av bakgrund som religion och politik. Alla i skolan får
utnyttja de resurser som finns och alla lärare har lika värde, inklusive
modersmålslärarna. Någon uttryckte det som att de ”etniska grupperna
upphör”.
Vissa föräldrar poängterade att skolan också kännetecknas av en frihet
att välja skola. Barn kommer in på den skola som de söker oberoende av
namn och hudfärg, det sker en rättvis fördelning utifrån behov.
En lärare sa att det ska finnas ”samma möjlighet till utbildning och att alla
tar samma chans till utbildning. Olikheter accepteras.” En förälder menade att
”föräldrars ekonomi bestämmer vilken skola barnen ska läsa på. Det kan man inte
kalla integration i skolan.”
Skolan är anpassad efter individen. Ytterligare en grupp, framförallt
elever, hävdade att det är viktigt att skolan i ett integrerat samhälle tar
tillvara allas olikheter eftersom alla är lika viktiga. Eleverna har rätt att
utmärka sig och lära sig vad de vill utifrån sina förutsättningar. Lärarna
har kunskap om barn med utländsk bakgrund. Man är öppna och tilllåtande mot varandra.
En förälder sa att en integrerad skola är ”en skola som är öppen och tillåtande för alla kulturer. Därutöver är den undersökande, ständigt utvecklar skolmiljön och skolkulturen.” En annan förälder sa att skolan kännetecknas av
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att det är ”ej stora klasser med många invandrarbarn som ej kan tillräckligt med
svenska.” En skolledare sa att det är en skola där det sker en ”rättvis fördelning av resurser och stöd utifrån det personliga behovet.”
En mångfaldig skola. Den sista gruppen, som fanns representerade i
alla läger, menade att en integrerad skola är en blandad skola. Det finns
en blandning av olika kulturer, blandade klasser och en mix av elever
från många olika länder.
Det är också en blandad undervisning. Barnen lär sig om olika kulturer och inte bara om svenska saker. Olika språk premieras. Det finns en
respekt för varandras kulturer och skolan erbjuder alternativ mat. Det är
som en person uttryckte det ”berikande och svårt”. Det ska inte få finnas
isolerade friskolor.
En elev sa att ”det kan vara för mycket folk från samma länder. Det är bättre
med lite spridning.” En annan elev sa att ”man lär sig inte bara svenska saker,
utan även om andra kulturer.” En förälder uttryckte det som att det är ”tilllåtet at ha sjal och kalott eller dylikt på lektionerna. Man ska låta flickor vara
mer påklädda, och det serveras alternativ mat i matsalen.”

Arbetslivet

Attityder som rör arbetslivet i ett integrerat samhälle kan delas in i fem
olika områden.
Invandrare ska anpassa sig. Ett mindre antal av deltagarna, framförallt föräldrar, uttryckte attityder om ett integrerat arbetsliv som pekade
på att invandrare ska anpassa sig till den rådande kulturen. Alla måste
kunna prata bra svenska och kunna göra sitt jobb.
En person uttryckte det som att ”svenska förhållanden gäller här! Alla
måste kunna de normer som gäller här.”
Arbete på samma villkor. Det större antalet deltagare gav uttryck för
attityden att arbete ska ske på samma villkor. Individerna på arbetsplatsen accepterar varandra utan diskriminering, oberoende av namn och
hudfärg. Alla behandlas därför lika, konkurrerar lika villkor och har
samma möjligheter.
En lärare sa att ”alla kan få jobb, då blir man en del av samhället.” Några
föräldrar gick in på rättigheter. Alla har rätt till arbete, lika villkor för
alla, alla har samma rättigheter och skyldigheter och alla får jobb. Framförallt ska alla kunna arbeta tillsammans. ”Samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla,” som en förälder uttryckte det.
Kunskap och kompetens avgörande. En variant på arbete på samma
villkor är att kunskap och kompetens ska vara avgörande i ett integrerat
arbetsliv. Personalen ska rekryteras, bedömas och få arbete utifrån kompetens, oberoende av bakgrund. En skolledare nyanserade det genom
att påpeka att arbetsgivaren bör ta tillvara folks kompetens.
En elev sa att ett integrerat arbetsliv kännetecknas av att ”alla kan
arbeta tillsammans – oberoende av nationaliteter. Invandrarna kan svenska och
kan därför göra sitt jobb.” En förälder uttryckte det som ”att kunna få
arbete efter kompetens oberoende av vilket namn du har.” ”Total kompetens skall
avgöra,” sa en skolledare.
Respektera och acceptera varandras kulturer. En mindre grupp, framförallt lärare, tyckte att ett integrerat arbetsliv kännetecknades av respekt
och acceptans för olika kulturer. Denna grupp menade att arbetstagaren ska underlätta för folk med olika bakgrund att arbeta tillsammans.
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Samarbete ska kunna ske trots olika kulturer och språk. Det är viktigt att
arbetstagaren känner sig hemma och att det inte finns ett utanförskap.
En förälder ansåg att ett integrerat arbetsliv kännetecknas av ”att ha
tid avsatt för personer som behöver be sin bön, man får bära sjal och man ska
anställa folk med alla sorters namn.”
Olikheter tas tillvara. En grupp av elever och lärare ansåg att ett integrerat arbetsliv är ett blandat arbetsliv som tar vara på olikheterna. Arbetet kännetecknas av ett utbyte med andra kulturer, där man tar vara på
invandrarnas kompetens och minoriteters idéer. Det är bra med erfarenhet från olika länder och kulturer. Det finns också en förståelse för
andras värderingar.

Samhället

Attityder som rör ett integrerat samhälle kan delas in i fem olika områden.
Anpassa sig till det svenska samhället.
En mindre grupp föräldrar ansåg att ett integrerat samhälle kännetecknas av att alla anpassar sig för att smälta in i det svenska samhället.
Barn och elever ska inte lära sig modersmål, man ska anpassa sig och det
utmärkande får skötas på fritiden.
En förälder till en 11-åring ansåg till och med att ”dela upp kulturer
är viktigt. Man ska inte blanda eftersom det leder till att individer lever i två
världar.” Samma person menade på att det är tröskeln som är gränsen
mellan hemmet och samhället och att man lämnar sin kultur när man
passerar hemmets gräns. ”Utanför tröskeln är man svensk, innanför är man
sig själv!”
”Leva ett liv som inte stör samhällets grundpelare” som en lärare
uttryckte det. Den här attityden formulerades som att i ett integrerat
samhälle lever individen utan större svårigheter. Alla vill vara en del av
Sverige och man klumpar inte ihop invandrare på vissa ställen, utan de
ska delta i det svenska samhället.
Alla lever i samspel. En större grupp elever, lärare och föräldrar gav
uttryck för attityden att alla har lika rättigheter och lika skyldigheter.
Lagen är samma för alla, alla har samma värde som människor och alla
är accepterade som de är.
Samhället kännetecknas av att det finns en tydligt uttalad önskan om
att individen är önskad och behövd som person. Man får bo var man
vill, det finns möjligheter att delta i samhällsdiskussionen och man lär av
varandra.
En elev uttryckte att ”personer från samma land träffas men isolerar sig från
omgivningen, så det bildas en spricka mellan deras kultur och seder och andras.
Om man inte träffar varandra.” En annan elev sa att ”man tar hänsyn och
accepterar andras religioner och traditioner.”
En grupp uttryckte det som att ett integrerat samhälle är ett tydligt
samhälle. Det vill säga att samhället inte hymlar med de krav som ställs på
dess medborgare. Samtidigt är samhället tydligt med att det också finns
möjligheter och rättigheter som är öppna för alla. Det betyder. bland
annat att det inte finns någon diskriminering på grund av bakgrund. Bakgrunden har, så att säga, ingen betydelse. En lärare sa att ”alla tar aktiv del
av samhället, till exempel röstar. Det finns rättigheter och skyldigheter.”
En förälder menade att USA är en förebild när det gäller ett integre176
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rat samhälle. Dock verkade det mer handla om att alla har samma möjligheter i USA, snarare än att syfta till USA som en smältdegel för olika
kulturer. I samtalen sa denne person följande: ”Titta på Amerika! Integrationsverket behöver mer kunskap om flyktingar, då blir det ett bra samhälle utan
konflikt.”
Acceptera oliktänkande. En variant på attityden att alla har samma
rättigheter och skyldigheter i ett integrerat samhälle är att man tar
hänsyn till och accepterar andras religioner och kulturer. Den här gruppen, som bestod till stor del av lärare, menade att det finns en delaktighet i ett integrerat samhälle där individen är berättigad och ansvarig.
Alla ger och tar av varandra.
Vissa deltagare gick ett steg längre och menade att man inte bara
accepterar varandra, utan att man även respekterar och har förståelse
för varandra.
Respekt genomsyrar hela samhället och ”rädslan för olikheter är borta”,
som en förälder uttryckte det. Det är ett fördomsfritt samhälle där alla
har rätt att utmärka sig, enligt en lärare finns det dock en risk för frustration i ett sådant samhälle. Det sker ”möten mellan människor i boendet,
arbetslivet, skolan. Man deltar i varandras kulturer.”
Ett mångkulturellt samhälle. En stor grupp lärare och elever sade
att det integrerade samhället var ett mångkulturellt och mångfacetterat
samhälle. Det är en mångfald och blandning i bostadsområden, av kulturer, färger, på mötesplatser och arbeten.
Det är ett samhälle ”där olika människor bor tillsammans och får utöva
sin religion och kultur”. Möten sker mellan människor, i kyrkor och moskéer, och man deltar i varandras kulturer. Alla grupper närmar sig varandra. Samhället är öppet för nya intryck, människor med olika bakgrund
kommer till tals i det offentliga samtalet och det finns en ömsesidig respekt.
En lärare menade att det är ett ”mångkulturellt samhälle med ökade internationella kontakter, bättre ekonomi. Ett mer demokratiskt samhälle.”

Likheter och skillnader i attityder till integration
I denna del redovisas likheter och skillnader i fokusgrupperna när det
gäller attityder till integration. Vi gör jämförelsen på tre olika nivåer:
inom och mellan skolor, inom grupper och mellan grupper. För att
kunna närma oss det digra materialet valde vi att kategorisera attityderna enligt en modell som presenteras nedan.

Fyra perspektiv på integration

Begreppet integration används ofta för att beskriva processen när grupper med olika kulturella, religösa och politiska tillhörigheter anpassar
sig till varandra. Framförallt är integration intressant när en minoritetsgrupp ska integreras med en majoritetsgrupp i ett samhälle. Men vad
betyder egentligen begreppet integration? I boken ”Cultural relations in
a plural society: Alternatives to segregation and their sociopsychological
implications” (1984) redovisas fyra kategorier av integration: assimilation, separation, dekulturering och pluralism.
Assimilation, eller anamma och efterlikna det rådande, är en process
där den dominerande gruppens kultur blir standard för alla andra grup177
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per som ska integreras i samhället. Alla, oavsett kulturell bakgrund, förväntas bete sig enligt den dominerade. gruppens normer och regler, och
lite eller inget alls, blir bevarat av minoritetsgruppernas kultur.
Separation, eller isolering och segregering, är en process där minoritetsgruppen väljer att inte anamma den dominerande gruppens kultur.
Minoritetsgruppen söker därför ofta en kulturell och fysisk autonomi
från den dominerande kulturen. I denna process sker ett minimalt
utbyte mellan grupper i samhället. Ett typiskt exempel är boendesegregation.
Dekulturering, eller förneka och bortse från, är en kategori av integration som beskriver en process där varken den dominanta gruppen
eller minoritetsgruppens kultur värderas särskilt högt. Samhället ska se
till individens kompetens och erfarenhet oberoende av bakgrund och
kultur.
Pluralism, eller bejaka och utmärka, är en process där alla grupper i
ett samhälle förändras till att inkludera normer och regler hos de andra.
Detta betyder att samhället ser och uppskattar det värde som det annorlunda hos olika grupper kan bidra med. Samhället tillåter en mångfald
av värderingar, kulturer, religioner och politiska åskådningar.

Inom och mellan grupper

Vad fann vi för likheter och skillnader i attityder till integration inom
och mellan grupperna? Det vill säga, kunde vi finna några signifikanta
likheter och skillnader i attityderna inom gruppen elever, lärare, föräldrar och skolledare samt mellan de olika grupperna?
Vi börjar med likheter och skillnader inom grupperna.
Elever. När det gäller synen på individen, skolan och arbetslivet i ett
integrerat samhälle uppvisar eleverna ett antal likheter. Generellt sett
anser eleverna i högre grad att integration är synonymt med att man bör
bortse från individens kulturella bakgrund. Detta gäller för de fyra olika
nivåerna (individ, skola, arbetsliv, samhälle). En mindre grupp elever
ansåg att man bör bejaka de kulturella olikheterna medan den minsta
gruppen ansåg att individen bör anpassa sig. Denna slutsats gäller inte
för individen, där eleverna lutade åt att individen i ett integrerat samhälle bör anpassa sig. Inga elever uttryckte att man bör isolera olika kulturella grupper från varandra.
I två av skolorna var elevgruppen helt ense på de fyra olika nivåerna
(individ, skola, arbetsliv, samhälle). Den ena skolans elever ansåg att
man bör bortse från individens kulturella bakgrund medan den andra
skolans elever lutade mer åt att man bör bejaka kulturella olikheter.
Det är svårt att hitta några mönster i elevernas attityder till integration. Eleverna inom en och samma skola ansåg samtidigt att integration
står för att anpassa, bortse från och bejaka. Ibland var det bara bortse
från, ibland både bortse från och bejaka. Det förekom inga signifikanta
skillnader mellan elever på grundskola och gymnasium.
Lärare. Lärare anser i högre grad att integration är synonymt med en
skola, ett arbetsliv och ett samhälle som förtränger individens, medarbetarens och medborgarens kulturella bakgrund. En mindre grupp lärare
ansåg att man bör bejaka de kulturella olikheterna medan den minsta
gruppen ansåg att individen bör anpassa sig. Inga lärare uttryckte att
man bör isolera olika kulturella grupper från varandra. I tre av skolorna
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var lärarna helt ense på de olika nivåerna (individ, skola, arbetsliv, samhälle). Lärarna i de skolorna ansåg att man bör bortse från individens
kulturella bakgrund.
Antalet olikheter inom lärargruppen är mindre än inom elevgruppen. Lärarna i en skola lutade mer åt att individen bör anpassa sig
medan lärarna i en annan skola lutade mer åt att individens olikheter
bör bejakas. Det fanns två nämnvärda skillnader mellan lärarna på förskola, grundskola och gymnasium. Förskollärarna tenderar att luta mer
åt en bejakande attityd till integration och lärarna på gymnasienivå har
en större spännvidd i sina attityder.
Föräldrar. När det gäller synen på individen, skolan och arbetslivet i
ett integrerat samhälle uppvisar föräldrarna ett antal likheter. Likt elever
och lärare ansåg föräldrar i högre grad att integration är synonymt med
en skola, ett arbetsliv och ett samhälle som förtränger individens, medarbetarens och medborgarens kulturella bakgrund. Men till skillnad
från elever och lärare ansåg den näst största gruppen föräldrar att individen bör anpassa sig. En mindre grupp föräldrar ansåg att man bör
bejaka den kulturella bakgrunden. Det fanns också en föräldragrupp
som uttryckte att man bör isolera olika grupper från varandra i ett integrerat samhälle. I tre av skolorna var föräldragruppen helt ense på de
fyra olika nivåerna (individ, skola, arbetsliv, samhälle). I två av skolorna
ansåg föräldrarna att man bör bortse från individens kulturella bakgrund medan den tredje skolans föräldrar lutade mer åt att man bör
bejaka kulturella olikheter.
Antalet olikheter inom föräldragruppen är också mindre än inom
elevgruppen. Föräldrarna inom en och samma skola ansåg samtidigt att
integration står för att anpassa, bortse från och bejaka. Föräldrar till
elever som går i gymnasieskolan tenderar till att dels ha en större spännvidd i sina attityder, dels vara mer bejakande i sin inställning till integration.
Skolledare. Skolledarna är helt ense om att integration är synonymt
med en skola, ett arbetsliv och ett samhälle som bortser från individens,
medarbetarens och medborgarens kulturella bakgrund. Därefter lutade
de åt att individen och skolan bör anpassas mer åt rådande förhållanden, medan samhället bör bejaka medborgarens kulturella bakgrund.
När det gäller arbetslivet i ett integrerat samhälle ansåg man samtidigt
att medarbetaren bör anpassa sig, bortse från sin kulturella bakgrund
och bejaka sin olikhet. Inga skolledare uttryckte att man bör isolera olika
kulturella grupper från varandra.
Vi fortsätter med likheter och skillnader mellan grupperna.
Likheter. Den främsta likheten mellan grupperna generellt sett är
att alla fyra grupperna anser i högre grad att integration är synonymt
med att man bör bortse från individens kulturella bakgrund. Detta gäller
för de fyra olika nivåerna (individ, skola, arbetsliv, samhälle). En annan
likhet är att alla fyra grupperna uppvisade en större spännvidd i attityder
när det gäller synen på individen och samhället i förhållande till skolan
och arbetslivet.
Skillnader. En övergripande skillnad mellan de fyra grupperna är den
sammantagna bedömningen av hur man ser på integration, för individen, skolan, arbetslivet och samhället. Alla fyra grupper ansåg i första
hand att integration är synonymt med att bortse från individens kultu179
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rella bakgrund, men sedan skiljer det sig. Lärarna, framförallt förskollärare, lutade mest åt att man ska bejaka individens kulturella olikhet
och eleverna lutade lite mindre åt det hållet. Medan skolledarna lutade
lite åt att individen ska anpassa sig och föräldrarna, med viss reservation
för föräldrar till gymnasieelever, lutade mest åt att individen ska anpassa
sig.
En annan skillnad mellan grupperna är spännvidden inom respektive grupp. Föräldrarna, framförallt föräldrar till gymnasieelever, är den
grupp som till största delen samtidigt ansåg att integration står för att
anpassa, isolera, bortse från och bejaka. Lite mer konsistenta är elevgruppen och mest samstämmiga är lärare, med viss reservation för gymnasielärare, och skolledare. Hur konsistent den sista gruppen är kan
delvis förklaras med att vi bara genomförde en fokusgrupp med dem
och att spännvidden i attityder därmed blev mindre.

Inom och mellan skolor

Vad fann vi för likheter och skillnader i attityder till integration inom
och mellan skolorna? Det vill säga kunde vi finna några signifikanta
likheter och skillnader i attityderna mellan elever, lärare och föräldrar
inom en och samma skola och mellan skolorna? Vi redovisar här skolornas sammantagna syn på integration. Med nödvändighet blir det därför
en del generaliseringar..
Individen. När det gäller individen i ett integrerat samhälle ansåg
elever, föräldrar och lärare i fyra av skolorna att man framförallt bör
bortse från individens kulturella bakgrund, det vill säga bara se till individens kompetens. Undantaget var de två förskolorna, där lärarna till
skillnad från föräldrarna var mer bejakande.
Skolledarna gav uttryck för attityder som tydde på att individen både
ska anpassa sig och att man ska bortse från individens kulturella bakgrund.
En annan tendens var att föräldrarna ansåg att individen ska anpassa
sig medan framförallt förskollärare och gymnasieelever ansåg att man
bör bejaka individens olikhet. En gymnasieskola var undantag i detta
fall, där föräldrarna ansåg att man bör bejaka individens olikhet.
Skolan. I fem av skolorna ansåg elever, lärare och föräldrar att i en
skola i ett integrerat samhälle bör man framförallt bortse från elever och
lärares kulturella bakgrund, det vill säga bara se till deras kompetens.
Undantaget var en av förskolorna, där lärarna till skillnad från föräldrarna var mer bejakande.
Skolledarna uttryckte åsikter som pekar på att personal och elever
ska både anpassa sig och att man bör bortse från deras kulturella bakgrund.
En ytterligare tendens var att föräldrarna ansåg att skolan bör bortse
från individens kulturella bakgrund medan lärare och framförallt gymnasieelever ansåg att man bör bejaka individens olikhet. En gymnasieskola var undantag i detta fall, där både föräldrar och elever ansåg att
skolan bör bejaka individens olikhet medan lärarna ansåg att man bör
bortse från individens kulturella bakgrund.
Arbetslivet. När det gäller synen på arbetslivet i ett integrerat samhälle
var det bara inom två skolor som elever, lärare och föräldrar var helt
ense (en grundskola och en gymnasieskola). De skolorna ansåg att man
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inom arbetslivet framförallt bör bortse från medarbetarens kulturella
bakgrund, men till viss del också bejaka medarbetarens olikhet.
I två av de andra skolorna, en förskola och en gymnasieskola, var föräldrarna mer av den åsikten att man bör bortse från medarbetarens kulturella bakgrund, medan lärarna i större utsträckning ansåg att man bör
bejaka olikheter.
I två ytterligare skolor, en grundskola och en gymnasieskola, tyckte
föräldrarna att medarbetaren ska anpassa sig medan lärare ansåg att
man ska bortse från den kulturella bakgrunden. Eleverna i en av dessa
skolor gav uttryck för att medarbetaren samtidigt ska anpassa sig, bortse
från sin kulturella bakgrund och bejaka sin olikhet.
Skolledarna uttryckte åsikter som pekar på att medarbetaren ska samtidigt anpassa sig, bortse från sin kulturella bakgrund och bejaka sin olikhet.
Samhället. Det var bara en gymnasieskola som var helt ense i synen
på ett integrerat samhälle, och de ansåg att detta samhälle ska kännetecknas av att man bejakar medborgarnas olikheter. I de andra skolorna
fanns det inget tydligt mönster i hur man såg på det integrerade samhället.
Generellt kan man säga att deltagarna var mer spridda i synen på det
integrerade samhället än på hur de såg på individen, skolan och arbetslivet. I en del skolor ansåg eleverna, framförallt grundskoleelever, att man
bör bejaka olikheter medan i andra, också grundskolan, att medborgaren ska anpassa sig. Samma sak gäller för lärarna och föräldrarna.
Dock, de flesta ansåg att det integrerade samhället bör bortse från
medborgarens kulturella bakgrund. Intressant att notera är att föräldrarna i en skola uttryckte att medborgarna bör isolera olika grupper från
varandra i ett integrerat samhället. Det var enda gången den här attityden kom fram i samtalen.
Skolledarna uttryckte åsikter som pekar på att ett integrerat samhälle
bör både bortse från medborgarnas kulturella bakgrund och bejaka
deras olikheter.

Sammanfattning och tolkning
I denna del sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna när det gäller attityder till integration. Vi avslutar med att tolka resultaten. Vad betyder
och innebär slutsatserna? Vad tror vi kan förklara dessa attityder? Tolkningen utgår naturligtvis bara ifrån våra egna tankar och erfarenheter
från arbetet med denna undersökning.

Spännvidd i deltagarnas attityder

Alla grupper uppvisade en spännvidd i attityder till integration från att
individen ska anpassa sig till att det är positivt med olika språk och kulturer. Det vill säga från assimilation till pluralism. Denna slutsats gäller för
alla fyra nivåer: individen, skolan, arbetslivet och samhället. Med andra
ord betyder detta att det inte finns en tydlig attityd till integration hos
någon grupp. Vi kan alltså inte kategoriskt säga att en viss grupp med
säkerhet har en viss attityd.
Föräldrarna är den grupp som uppvisar störst spännvidd i sina attityder, det vill säga de är mer heterogena som grupp. De ansåg att
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integration samtidigt står för anpassa, isolera, bortse från och bejaka.
Elevgruppen uppvisar mindre spännvidd och allra minst uppvisar lärare
och skolledare, som är den mest homogena gruppen. Alla fyra grupperna uppvisade en större spännvidd i attityder när det gäller synen på
individen och samhället i förhållande till synen på skolan och arbetslivet.
Det här betyder antagligen att lärare och skolledare är mycket mera
homogena i sina attityder till integration än vad elever och föräldrar är.
Kanske beror det på att lärare och skolledare aktivt har diskuterat och
analyserat integrationsfrågan i större utsträckning än vad elever och föräldrar har gjort. Vidare så är det kanske inte så konstigt att attityderna till
samhället är mer heterogena i och med att samhällets integrationsprocess är så pass komplex. Ej heller är det förvånande att deltagarna har en
mindre spännvidd i attityderna till skola och arbetsliv. Skolan har de ju
alla en aktiv relation till och arbetslivets integrationsprocess debatteras
flitigt i media och av exempelvis Migrationsverket. Däremot är det mer
förvånande att attityderna till individens integrationsprocess är så pass
heterogena. Kanske beror det på att individens integrationsprocess är
mer situationsberoende? Hur individen bäst ska integreras i det svenska
samhället kan helt enkelt bero på den enstaka situationen.

Mest förekommande attityder till integration

De mest förekommande attityderna till integration i alla grupper sammantaget var i fallande skala från att bortse från, bejaka, anpassa till isolera. Det vill säga, alla grupper sammantaget ansåg att integration är
synonymt i första hand med att bortse från den kulturella bakgrunden, i
andra hand med att bejaka kulturella olikheter, i tredje hand att anpassa
minoriteter till den dominerande kulturen och i ett undantagsfall med
att isolera olika kulturella grupper från varandra.
Den sammantagna bilden som växer fram är att de fyra grupperna
helst ser en integrationsprocess där varken den dominerande gruppen
eller minoritetsgruppens kultur värderas särskilt högt. Samhället ska se
i första hand se till individens kompetens och erfarenhet oberoende
av bakgrund och kultur. Först i andra hand bör samhället uppmuntra
en integrationsprocess där alla grupper i ett samhälle förändras till att
inkludera normer och regler hos de andra, och tillåta en mångfald av
värderingar, kulturer, religioner och politiska åskådningar.
Är den här slutsatsen förvånande? Antagligen inte. Det är en lång väg
från politikernas tankar och idéer om ett mångfaldigt samhälle öppet
för alla till att omsätta dessa tankar i praktisk handling. Möjligtvis speglar attityderna i undersökningen ett pragmatiskt förhållningssätt till den
svenska integrationsprocessen. Det är enklast, och kanske att föredra i
det svenska lagomsamhället, att se till individen oberoende av bakgrund
och kultur, framförallt när det gäller konkreta situationer som dagens
skola och arbetsliv.

Deltagarnas attityder per grupp

Bryter vi ned attityderna till integration på enskilda grupper är resultatet i fallande skala följande. Lärare och elever ansåg i rangordning från
bortse från, bejaka till anpassa. Föräldrar och skolledare ansåg i rangordning från bortse från, anpassa till bejaka. Skillnaden är alltså att lärare
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och elever ansåg att integration är synonymt i andra hand med att bejaka
kulturella olikheter, medan föräldrar och skolledare ansåg att integration är synonymt i andra hand med att anpassa minoriteter till den dominanta kulturen.
Slutsatsen är att lärare och elever lutar i andra hand mer åt en integrationsprocess där alla grupper i ett samhälle förändras till att inkludera
normer och regler hos de andra, medan föräldrar och skolledare lutar
i andra hand mer åt en integrationsprocess där den dominerande gruppens kultur blir standard för minoritetsgrupperna.
Kanske är inte den här slutsatsen heller speciellt förvånande. Lärare
och elever ser ett pluralistiskt samhälle som en självklarhet i hög utsträckning. Deras kamrater och deras elever går igenom integrationsprocessen, och i många fall har lärarna och eleverna redan närmat sig det
mångfaldiga samhället. Lärarna är också mer medvetna och vet vad man
ska tycka i dessa sammanhang. Att skolledare lutar mer åt ett assimilerat samhälle kan dels ha att göra med att de inte lika hög grad som
lärarna möter olika kulturer på sin arbetsplats. Dels har det säkert att
göra med den krassa ekonomiska verkligheten. De ser de ekonomiska
begränsningarna som finns och är medvetna om vad modersmålsstöd
och – undervisning kostar i form av tid och resurser. Att de då frågar
sig om det pluralistiska samhället är praktiskt möjligt är inte förvånande.
Anledningar till föräldrarnas attityder är svårare att spekulera i. En
möjlig förklaring kan vara ren okunskap. En annan kan ha att göra med
att föräldrarna, framförallt de med utländsk bakgrund, i större utsträckning uttryckte attityder i enlighet med vad de anser att de förväntas
tycka. Kanske tar de inte det svenska systemet för lika självklart och är
därför beredda att anpassa sig mer till den dominerande kulturen?

Mest förekommande attityder till individ, skola, arbetsliv
och samhälle

De mest förekommande attityderna till de fyra olika nivåerna (individ,
skola, arbetsliv och samhälle) är för alla fyra grupper sammantaget att
bortse från den kulturella bakgrunden. Dock är inte mönstret därefter
entydigt. När det gäller skola, arbetsliv och samhälle är den näst mest
förekommande attityden att bejaka de kulturella olikheterna, medan
när det gäller individen är den näst mest förekommande attityden att
anpassa minoriteten till den dominerande kulturen.
Med andra ord anser alla fyra grupperna att integrationsprocessen
bör vara mer bejakande när det gäller skola, arbetsliv och samhälle, men
inte för individen. Dessa något paradoxala attityder tyder på att individen ska anpassa sig till den dominerande kulturen i ett samhälle som
bejakar olikheter. Hur kan ett samhälle bejaka olikheter om alla medborgare anpassar sig till den rådande normen är den paradoxala fråga som
lyfts fram av undersökningen.
En möjlig tolkning är att grupperna gärna skissar upp ett drömsamhälle med en pluralistisk skola och arbetsliv, men när man diskuterar hur
individen ska integreras är grupperna mycket mer kritiska (eller pragmatiska) och anser att den nog helst ska anpassa sig. Det. kanske hänger
ihop med att det upplevs som enklare om en enskild individ anpassar sig
till den rådande kulturen, än tvärtom?
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Deltagarnas attityder till individ, skola, arbetsliv och samhälle

Bryter vi ned attityderna till integration på de enskilda grupperna och
olika nivåer ansåg alla fyra grupper att integration framförallt är synonymt med att bortse från den kulturella bakgrunden, på alla fyra nivåer
(individ, skola, arbetsliv, samhälle). När det gäller den näst mest förekommande attityden till individen står lärarna och väger mellan bejaka
och anpassa, medan elever, föräldrar och skolledare lutar åt att individen
bör anpassa sig. När det gäller den näst mest förekommande attityden
till skolan lutar lärare och elever åt att skolan bör bejaka kulturella olikheter, medan föräldrar och skolledare lutar åt att individen bör anpassa
sig. När det gäller den näst mest förekommande attityden till arbetslivet
lutar lärare och elever åt att arbetsplatsen bör bejaka kulturella olikheter och föräldrar och skolledare står och väger mellan att bejaka och
anpassa. Slutligen, när det gäller den näst mest förekommande attityden till samhället lutar lärare, elever och skolledare åt att samhället bör
bejaka kulturella olikheter, medan föräldrar lutar åt att medborgaren
bör anpassa sig.
Återigen är det ingen tvekan om att alla fyra grupper helst ser en
integrationsprocess där varken den dominanta gruppen eller minoritetsgruppens kultur värderas särskilt högt. Samhället ska se i första hand
se till individens kompetens och erfarenhet oberoende av bakgrund och
kultur. I andra led är lärare och elever mer positiva till en integration
som syftar till att bejaka de kulturella olikheterna medan föräldrar och
skolledare är mer positiva till en integration som anpassar minoriteterna
till den dominanta kulturen. Slutligen är det tydligt att integrationsprocessen bör vara mer bejakande när det gäller framförallt samhället och
arbetslivet och mer anpassande när det gäller individen (och i någon
mån skolan).
Det är intressant i det här sammanhanget att notera att det är lärarna
som är mest bejakande till integrationsprocessen av alla de fyra grupperna. Lärare och elever ser ett pluralistiskt samhälle som en självklarhet
i hög utsträckning. Att skolledare lutar mer åt ett assimilerat samhälle
kan dels ha att göra med en ekonomisk pragmatism, dels med att de inte
möter olika kulturer på samma sätt som lärare. Föräldrarnas attityder är
svårare att spekulera i.
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Slutsatser och förslag

I den avslutande delen av den här rapporten redovisar vi de övergripande slutsatserna. Vi börjar med att göra en jämförelse mellan attityderna till modersmål och integration. Avslutningsvis lämnar vi ett antal
förslag som kan förstärka modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan.

Jämförelse mellan attityder till modersmål och
integration
Föräldrar är mer negativa till modersmål samtidigt som de i större
utsträckning anser att integrationsprocessen bör leda till en anpassning
av minoritetskulturen. Elever och lärare är mest positiva till modersmål
samtidigt som de i större utsträckning anser att integrationsprocessen
bör bejaka de kulturella olikheterna.
I samtalen med lärarna kring både modersmål och integration lyfts
det fram att det är individens kunskap och kompetens som ska vara
avgörande. Det råder därmed en tydlig kongruens i deras attityder till
modersmål och integration.
Skolledarna uppvisar också en kongruens i sina attityder till modersmål och integration. De är, trots enighet om vikten av modersmål, kritiska till hur systemet fungerar. De är också mer pragmatiska i sin syn
på integrationsprocessen och lutar åt att individen ska anpassa sig till
den dominerande kulturen. Antagligen färgas deras attityder av de praktiska problemen som både modersmålsstödet och modersmålsundervisningen samt integrationsprocessen medför.
Spännvidden är större i attityderna till integration än vad de är i attityderna till modersmål. Föräldrarna uppvisar störst spännvidd i attityder,
både till modersmål och integration.
En motsättning i attityder är de positiva attityderna till modersmål
som deltagarna uppvisar samtidigt som deras attityder till integrationsprocessen pekar på att de anser att man ska förneka den kulturella bakgrunden. Modersmål är ju i första hand till för att stärka den personliga
och kulturella identiteten. Deltagarna verkar här säga att man ska samtidigt stärka och förneka den kulturella identiteten. Hur kommer det sig?
En möjlig förklaring kan vara att deltagarna anser att det är viktigt
att ’privat’ stärka den enskilde individen i sin identitet, men att individens ’offentliga’ integrationsprocess in i skola, arbetsliv och samhälle
bör präglas av att man bortser från de olika kulturerna. Ett resultat som
talar emot denna tolkning är dock att attityderna till integration pekar
på att individen ska anpassa sig mer till den rådande kulturen än att
bejaka sin kulturella olikhet.
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Förslag

5

Fürth-Ornbrant 1993.
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”Varje språk har sin egen bild av världen och den svenska världen är annorlunda än det grekiska språkets värld” skriver Theodor Kallifatides i en essä
om språkinlärning.5 Samma tanke ger många elever, lärare och föräldrar
uttryck för i vår studie. Språket ger identitet, kultur och rötter men också
möjligheter till kommunikation med andra människor och därmed möjlighet att lära sig nya kunskaper. Men hur ska man kunna förstå den
svenska världen om man inte förstår den värld som ens föräldrar vuxit
upp med? Och hur ska de, som inte har ett annat modersmål än svenska
kunna förstå att det egna språket har en egen värld som skiljer från
andra språks världar.
För att fortsätta och citera Theodor Kallifatides ”Solen på grekiska är en
”han” men på svenska en ”hon”. På grekiska går man in i vattnet och ut på land
men på svenska är det av någon anledning tvärtom”. Ett annat exempel som
Kallifatides tar upp är språkets nivåer. Ta till exempel ordet kvinna. På
svenska finns ett flertal synonymer: jänta, brallis, fruntimmer, dam, kärring, brud, flicka och så vidare. Alla synonymerna har olika nyanser och
innebörd och finns kanske inte i andra språk, vilka i sin tur har andra
synonymer andra nyanser och annan innebörd. Orden i varje språk
är framsprungna ur en kulturell historisk kontext. Denna upplevs som
självklar av den som behärskar sitt språk även om man inte är medveten
om de specifika historiska omständigheter som gett upphov till ett ords
särskilda betydelse.
Vårt förslag är att bygga vidare på de positiva värderingar kring
modersmålsstöd/undervisning som framkommit i studien som en viktig
faktor för att stärka självkänsla och identitet. Det gäller att öka förståelsen för detta hos såväl elever, föräldrar som lärare. För skolans del tror
vi att detta görs enklast genom att det i all lärarutbildning ska det ingå
moment om språkkunskap. Detta skulle också kunna höja statusen för
såväl modersmål som språk i allmänhet. Språket är ju alla lärares verktyg
oberoende av vilket ämne man undervisar i.
Modersmålslärarnas kompetens och status måste särskilt stärkas. Deras
utbildning måste inordnas i den ordinarie lärarutbildning och modersmålslärareutbildningen måste bli jämställd med språklärarutbildningen.
Här kan modermålslärarutbildningen integreras i den vanliga språklärarutbildningen. Det borde leda till positiva synergieffekter och öka
modersmålslärarnas kompetens och undervisningens kvalitet samt även
i detta avseende höja statusen på modersmålet som ämne. Men även öka
förståelsen för modersmålets roll hos lärare i svenska och i moderna
språk.
Förslagsvis kan också kvaliteten i modersmålsundervisningen höjas
genom att införa nationella prov.
Men det är viktigt att poängtera att alla försök att öka förståelsen och
höja statusen för modersmål faller platt till marken om det praktiska
genomförande inte fungerar.
Organiserandet av modersmålsundervisningen bör göras utifrån elevernas verklighet så att det blir så enkelt som möjligt att praktiskt delta
i undervisningen. Modersmål är ett av andra ämnen i skolan och ska
delges på samma villkor vad gäller tider, lokaler med mera som andra
ämnen i skolan. Detta är främst en resursfråga. Det borde också vara en
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stor fördel om modersmålslärarna integrerades i respektive skolors kollegier och på så sätt blev ämneslärare bland andra ämneslärare.
Ta också del av skolledarnas synpunkter och arbeta med dem för att
förbättra den praktiska organiseringen och uppläggningen av modersmålsundervisningen. Skolledarna har stor insyn i verksamheten och är
samtidigt centrala för att stödja och förbättra.
När det gäller förskolan är problematiken delvis annorlunda. Här bör
satsas på förskollärarutbildning med modermål som ett tillval. Modersmålsstödet måste ske på förskolans villkor. Idag upplevs i många fall
modersmålslärarna som en slags besökande ämneslärare. Förskolan är
också av stor strategisk betydelse för att modersmålsstödet ska komma att
upplevas som ett självklart inslag i grundskolan och gymnasiet. Har den
grundläggande insikten om modersmålsämnets stora betydelse blivit
knäsatt i förskolan så blir modersmålet ett naturligt inslag i grundskola
och gymnasium.
Allmänt bör skolan arbeta med de allmänna attityderna till både
modersmål och integration. Att spännvidden i föräldrarnas attityder är
störst tyder också på att det där finns mest möjligheter att påverka. Det
är samtidigt föräldrarna som är mest negativa till både modermålsstöd/
undervisning och integration. Ett förslag är att varje år ha en modersmålsdag i alla skolor där man informerar föräldrar och skolpersonal om
modersmålets betydelse för lärande och integration.
Skolverket skulle därtill kunna förslagsvis vartannat år genomföra en
nationell modersmålskampanj för att få en ökad förståelse i samhället
för modersmål. Till denna kampanj bör ledande forskare i Sverige och
internationellt inbjudas.
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Appendix

Vi redovisar här i mer detalj urvalet av deltagare, deras erfarenheter av
modersmål och bakgrund. Vi presenterar också kort hur vi genomförde
fokusgrupperna. Avslutningsvis ger vi en kort beskrivning av företaget
Kairos Future AB.

Urval

Regeringens uppdrag innebar att belysa attityder hos personal i förskola
och skola, barn/elever och föräldrar när det gäller modersmålsstöd och
modersmålsundervisning. Urvalet vi gjorde inför undersökningen var
att koncentrera oss på sex skolor i framförallt Stockholmsområdet, men
med nedslag i Göteborg och Västerås. I varje skola samtalade vi med
barn/elever, lärare och föräldrar. I praktiken innebar det 18 stycken
gruppsamtal:
• Bredängsskolan: 11-åringar, lärare och föräldrar
• Hvitfeldska gymnasiet: 17-åringar, lärare och föräldrar
• Larsbergsskolan: 5-åringar, lärare och föräldrar
• Rösegårdsskolan: 5-åringar, lärare och föräldrar
• Skärholmens gymnasium: 17-åringar, lärare och föräldrar
• Sätraskolan: 11-åringar, lärare och föräldrar
Vi valde i efterhand att komplettera dessa 18 gruppsamtal med ytterligare ett samtal med femåringar (förskolan Stormhatten i Tensta) och
en fokusgrupp med skolledare (Bernadotte, Bredäng och Fridhem).
Urvalskriterierna för skolorna var att de skulle varken ha en över- eller
underrepresentation av elever med utländsk bakgrund. Urvalskriterierna inför varje gruppsamtal var att i så stor utsträckning som möjligt
representera olika kön, åldrar, bakgrund, och olika ämnen, inkl modersmålsstöd eller modersmålsundervisning.
Tabellen nedan redovisar deltagarnas bakgrund, modersmål och erfarenhet av modersmålsstöd och modersmålsundervisning.

Utländsk
bakgrund
5-åringar
11-åringar
17-åringar
Lärare
Föräldrar
Skolledare
Totalt

12
10
6
6
20
0
58

Annat
modersmål
än svenska
11
7
7
7
21
0
57

Erfarenhet av stöd
eller undervisning
6
7
6
7
23
0
54

Undervisning
idag
6
5
5
11
0
0
27

Totalt

16
10
9
25
30
3
96
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Deltagarnas bakgrund

Vi genomförde totalt 20 gruppsamtal med barn/elever, lärare, föräldrar
och skolledare. Allt som allt var det 96 deltagare fördelade på sexton
5-åringar, tio 11-åringar, nio 17-åringar, 25 föräldrar, 30 lärare och 3 skolledare.
58 personer med utländsk bakgrund deltog i undersökningen. Med
utländsk bakgrund menar vi en person som antingen är född utomlands
eller som har minst en förälder som är född utomlands. Tre av fyra
5-åringar har utländsk bakgrund. Alla 11-åringarna har utländsk bakgrund, två av tre 17-åringar samt fyra av fem föräldrar. Av lärarna är en
av tre modersmålslärare och en tredjedel av alla lärare har utländsk bakgrund. Ingen av skolledarna har utländsk bakgrund.
Deltagarna kommer från länder från alla världsdelar. Länder eller
områden med fler än fyra deltagare inkluderar Bosnien, Chile, Finland,
Iran och Turkiet. 57 av deltagarna har ett annat modersmål än svenska.
Språk med fler än fyra deltagare inkluderar arabiska, persiska, spanska
och turkiska.
Totalt sett deltog 38 personer med svensk bakgrund, det vill säga personerna födda i Sverige och där båda föräldrarna är födda i Sverige. 39
personer har svenska som sitt modersmål.

Erfarenheter av modersmål

54 personer av totalt 96 deltagare har erfarenhet av modersmålsstöd
eller modersmålsundervisning i någon form. 18 stycken av barnen/
eleverna deltar eller har deltagit i modersmålsstöd eller modersmålsundervisning (en av tre 5-åringar, sju av tio 11-åringar och två av tre
17-åringar). En tredjedel av lärarna undervisar i modersmål och en
annan lärare har barn som får undervisning i modersmål. Fyra av fem
föräldrar har erfarenhet av modersmål, oftast genom sina barn. Två
föräldrar hade själv deltagit i modersmålsundervisning. Ingen av skolledarna har direkt erfarenhet av modersmål.
Knappt en av två barn/elever har modersmålsstöd eller modersmålsundervisning idag. Två tredjedelar har undervisning en timme i veckan,
medan de resterande har undervisning mellan två och fyra timmar i
veckan. Tre stycken barn/elever har haft modersmålsundervisning tidigare.

Upplägg av fokusgrupperna

Fokusgrupperna genomfördes av två personer från Kairos. Den ena personen ledde diskussionerna och den andra iakttog och förde anteckningar. I varje fokusgrupp deltog 4-6 deltagare. Vi höll på mellan 1,5 till
2 timmar varje gång.
1. Inledning. Vi inledde med att presentera syfte, oss själva och deltagarna. Deltagarna fick också fylla i ett formulär om bakgrund,
modersmål, erfarenhet av modersmål och om de deltar i regelbunden
undervisning.
2. Attityder till modersmålsundervisning. Vi bad deltagarna individuellt
spalta upp ett antal faktorer som är bra respektive mindre bra med
modersmålsundervisning. Dessa faktorer listades sedan på en tavla, vi
bad gruppen komplettera med fler faktorer och vi diskuterade varför
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det är bra respektive mindre bra. Avslutningsvis bad vi deltagarna
rangordna faktorerna.
3. Attityder till integration. Vi bad deltagarna skriva ned påståenden på
fyra nivåer om vad som kännetecknar ett integrerat samhälle. Nivåerna var individ, skola, arbetsliv och samhälle. Deltagarna läste sedan
upp påståendena för varandra. Och vi avslutade med att diskutera vad
som är kännetecknande för ett integrerat samhälle. I fokusgrupperna
med 11-åringarna bad vi dem att istället rita en bild av vad som kännetecknar ett land med flera språk och flera kulturer.
4. Avslutande reflektion. Vi reflekterade över vad som har sagts i gruppen.

Om Kairos Future AB

Kairos Future AB är ett fristående forsknings- och konsultföretag med
drygt 30 medarbetare som specialiserat sig på studier av omvärlden och
framtiden och dess konsekvenser för företag och organisationer. Vi arbetar med merparten av de största företagen, intresseorganisationerna och
myndigheterna i Sverige.
Kairos medarbetare har akademiska meriter från en mängd olika fält
och länder, och många har dubbla akademiska examina. På detta sätt
försöker vi internt skapa en intellektuell höjd och en genuint mångvetenskaplig miljö.
Kairos har under ett flertal år genomfört större värderingsundersökningar med inriktning på framförallt ungdomars värderingar och syn
på samhället. Företaget undersöker också kontinuerligt värderingar hos
andra delar av befolkningen. Om resultatet av dessa undersökningar kan
man bland annat läsa i böckerna 70-talister, Morgondagens värderingar
och Rekordgenerationen slår till igen.
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Bilagor

Frågebatteri fokusgrupp med femåringar

Frågor kring attityder kring språk/modersmål/modersmålsstöd:
• Vilket språk brukar du tala hemma? Med din mamma, pappa, syskon,
kompisar?
• Vilket språk tycker du att du talar bäst?
• Vilket språk tycker du mest om att prata?
• Känner du till något land där man pratar ett annat språk än svenska?
I så fall vilket?
• Har du varit någonstans där man pratar ett annat språk än svenska?
I så fall var? I så fall berätta hur det var?
• När pratar man andra språk?
• Finns det något som är bra med ett annat språk?
• Finns det något som är dåligt med ett annat språk?
• Berätta om modersmålsstöd? Vad heter läraren? Talar läraren svenska
också? Vad gör ni när ni har modersmålsstöd?
• Är det något som är extra roligt eller extra tråkigt med modersmålsstöd?
• Är det något som är bra eller dåligt med modersmålsstöd?
Frågor kring integration och integrerat samhälle.
• Känner du någon som kommer från ett annat land? Vilket då?
• Är alla som bor i Sverige svenskar? Hur vet man att det är på ena eller
andra sättet?
• Diskutera hur hudfärg, hårfärg, mat, kläder osv kan skilja sig och
varför.

..
..
Stödmall; ..
frågor relaterade till ”gubbarna”:
• Att höra mitt modersmål talas
• Att min familj talar modersmål
• Att lära sig modersmål
• Att bara kunna tala ett språk
• Att prata modersmål med vänner
• Att tala modersmål i skolan
• Att komma från ett annat land
• Att ha en annan hudfärg eller hårfärg
• Att äta annorlunda mat.
• Att klä sig annorlunda
Utskrift från en fokusgrupp

Elev A: Jag heter A och går på musiklinjen och jag har svenska som
modersmål, kan man väl säga. Men det är engelska som jag läser som
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modersmålsundervisningsjag har ej börjat med modersmålsundervisningen på gymnasiet än men jag har kontakt med lärare men har ej fått
någon tid än. Jag har läst under högstadiet annars.
Thomas: Är det en av dina föräldrar som är engelsktalande?
A: Ja min mamma är svenska men min pappa är från Irland.
Elev B: Jag heter B och läser persiska här på Hvitfeldska och har gjort det
sedan ettan.
T: Ettan på gymnasiet eller..?
B: Ettan här på gymnasiet men även tidigare på högstadiet.
T: Tack.
Elev C: Jag heter C och går på franska sektionen på skolan. Jag har väl
fransk bakgrund
men jag har ej haft franska som modersmål alls utan har lärt mig det
mesta i skolan.
T: Har det ej varit aktuellt att ha franska som modersmål?
C: Nej, jag har väl aldrig tänkt på det måste jag erkänna. Det har varit så
mycket annat.
T: Och inte dina föräldrar heller?
C: De har väl pratat lite med mig och så.
T: Tack.
Elev D: Jag heter D och går också i franska sektionen, natur. Jag är svensk
och har en finsk mamma men har aldrig läst något modersmål.
T: Pratar du finska?
D: Nej!
T: Ni pratar svenska hemma?
D: Ja!
T: Bra, då kör vi igång.
T: Börja fundera själv en liten stund, ut ifrån era erfarenheter el icke
erfarenheter av modersmålsundervisning. Så generellt sätt vad tycker ni
är bra respektive mindre bra med modermålsundervisning. Det kan vara
på olika nivåer beroende på om man har gått på det eller inte. Så kan
man ej veta innehållsmässigt hur det är, men man kan ha en åsikt. Om
att modersmålsundervisning är bra el mindre bra på olika sätt. Ni kan väl
var och en fundera och spalta nervid man kommer på vad man tycker är
bra respektive mindre bra.
T: Ja, var det svårt?
A: Så där.
T: På plus sidan vad hamnade där? Vad är positivt och bra? Ja, börja du.
A. Det är bra undervisning man utvecklas.
T: Att man utvecklas på ett generellt sätt eller just i språket?
A: I språket. I språk så menar jag också samhället och så vidare, i och för
sig hela landet och kulturen.
T: Har du något mer?
A: Man träffar andra med samma modersmål.
D: Man har en känsla av samhörighet, man delar samma kultur. Och
sedan att man lär sig ett skrivspråk så att säga, som man oftast inte använder sig av så mycket hemma.
T: Varför är det bra?
D: Så att man kan skriva brev till hemlandet eller så.
B: Jag skrev att man blir socialt utvecklad när man är på lektionerna.
T: Hur tänker du då?
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B: Alla som är där på lektionerna har ju alla en sak gemensamt och det
är ju språket och man möter de personerna som talar det språket. Och
man pratar med varandra. På just det språket. Och att man får en glimt
utav sin bakgrunds kultur och litteratur.
T: Känsla av sin kultur.
B: Ja , precis. Och att man lär sig ett språk fullkomligt, det är ju så att de
flesta som läser ett modersmål pratar lite si och så hemma. Men när man
är på lektionerna så lär man sig att skriva och att man får en kontroll
över det, i språket som man ej har haft förut.
T: Vilka är de viktigaste av det här om man ska prioritera dessa?
Alla tillsammans: Bra undervisning, utvecklas, språket, kultur, träffa
andra, samhörighet, skrivspråk som är bra för kommunikation, social
utveckling, umgänge, känsla för kulturen och kontroll ut av språket.
T: Vad är det viktigast om man skall rangordna?
C: Kulturen och skrivspråket för kommunikationen.
T: Andra synpunkter som är bra med modersmålsundervisning?
A: Det är roligt.
T: Är det bra lärare?
A: Ja det är olika, hos oss är det inte alltid det är så himla bra utan det är
mest stök och lekar, jag känner inte alls att man har lektion.
B: Det är en ojämn kvalitet plus att det är olika nivåer beroende på vad
man kan och sätter man då ihop det till en grupp så blir det kanske ej så
bra. Några är mer nybörjare än andra.
A: Men så är det ej för våran undervisning, utan det är mer strikt.
T: Något annat som är mindre bra?
A: Att det kan vara svårt att hitta lärare, för vissa kan det vara onödigt att
prata så pass mycket på lektionerna, det är jobbigt eftersom man oftast
lägger undervisningen på kvällstid
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Sammanfattning

Skolverket har i uppdrag av utbildningsdepartementet att kartlägga
modersmålstödet i förskolan samt modersmålsundervisningen och studiehandledningen i den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan
(U2001/2548/S). Denna forskningsöversikt är en del av kartläggningen.
I föreliggande rapport har dokumenterad svensk forskning om modersmålsundervisningen i Sverige sammanställts. Sammanställningen är gjord
av fil.dr. Veli Tuomela. Forskningsöversikten baseras på närmare 30 rapporter, avhandlingar och andra typer av vetenskapliga skrifter. Endast
sådana skrifter ingår som i strikt mening är forskningspublikationer.
Rapporten består av tre delar. I det inledande kapitlet beskrivs bland
annat uppdraget kortfattat. Här förs också ett resonemang om informationskällor. Rapportens andra kapitel utgör själva forskningsöversikten.
I rapportens sista kapitel diskuteras slutsatserna.
De olika studierna som presenteras i forskningsöversikten innefattar
tillsammans främst sju huvudfrågeställningar. Varje sådan frågeställning
utgörs av ett avsnitt i kapitel 2. Inom de flesta forskningsområdena finns
det ytterst få studier. Därför är det problematiskt att dra alltför långtgående slutsatser om varje frågeställning.
Det första avsnittet behandlar hemspråksreformens tillkomst och
genomförande. Av det framgår att tillkomsten av reformen var ett samspel mellan invandrar- och utbildningspolitik på 1960- och 1970-talen.
Kommunerna blev i och med reformens genomförande år 1977 skyldiga att erbjuda modersmålsberättigade elever modersmålsundervisning. Närmare bestämt syftade reformen till att inom förskolan och
skolan förverkliga invandrarpolitikens mål att underlätta för invandrarnas barn och ungdomar att integreras i det svenska samhället och bli
aktivt tvåspråkiga och bikulturella. Det har visat sig att det fanns ett
stort gap mellan hemspråksreformens intention och dess genomförande
på organisatorisk nivå genom att reformens flexibla formuleringar inte
motsvarades av flexibla lösningar i praktiken.
Utifrån avsnittet om modersmålsundervisningens organisation kan
utläsas att undervisningsvolymen varierar mellan 20 och 80 minuter i
veckan, vilket av modersmålslärare upplevs som otillräckligt för att man
ska uppnå kursplanens mål. Modersmål arrangerades tidigare som ett
utbytesämne, medan det nu främst ges efter skoltid. Båda dessa alternativ
medför flera negativa konsekvenser för eleverna. Till skillnad från tiden
före 1990-talet har undervisningsgrupperna ett högre elevantal, omkring
fem elever. Grupperna är oftast heterogena till elevens ålder och kunskaper i modersmålet, vilket av modersmålslärarna anses försvåra undervisningen. Undervisningen ges sällan i ändamålsenliga lokaler.
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Ett av avsnitten berör modersmålsundervisningens pedagogiska
utformning. Utifrån detta avsnitt kan man utläsa att lektionsinnehållet
har fokus på språkutveckling och kulturella aspekter, varav det sistnämnda relateras såväl till elevernas egna erfarenheter av att växa upp
i Sverige som företeelser från ursprungslandet. Det råder stor brist
på läromedel avsedda för modersmålsundervisningen och undervisningsmaterial från ursprungsländerna är problematiska att använda i
modersmålsundervisningen.
Modersmålslärarnas pedagogiska skicklighet varierar. Såväl traditionella språkpedagogiska arbetssätt som handlingsinriktad och dialogisk
pedagogik finns representerade. Modersmålslärarnas arbetsvillkor presenteras i ett eget avsnitt. Det framgår att lärarnas arbetssituation är
ogynnsam på grund av organisatoriska faktorer. De modersmålslärare
som undervisar efter elevernas timplanebundna tid har nästan obefintlig kontakt med övriga lärare och känner sig därför pedagogiskt och
socialt isolerade. De lärare som organisatoriskt tillhör en modersmålsenhet och som tjänstgör på flera skolor upplever detta som problematiskt.
Många modersmålslärare möter negativa attityder till modersmålsundervisningen från kollegor och över huvud taget i det svenska samhället.
I avsnittet om elevernas och föräldrarnas syn på och val av modersmålsundervisning framgår att det finns en mängd olika variabler, både på
mikro- och makronivå, som har betydelse för om eleverna väljer att delta
i modersmålsundervisning. Elevernas och deras föräldrars bakgrund har
endast begränsad betydelse för deltagande i modersmålsundervisning.
Det framgår vidare att de flesta elever som deltar i modersmålsundervisning är nöjda med denna och en övervägande del föräldrar tillskriver
modersmålsundervisningen positiva effekter. Eleverna i svensk klass med
modersmålsundervisning har en något mer svensk identitet än elever i
tvåspråkiga undervisningsmodeller.
Utifrån avsnittet attityder till modersmålsundervisning kan man utläsa
att det finns både negativa och positiva attityder till modersmålsundervisning. De som förespråkar modersmålsundervisning brukar framhäva
modersmålets betydelse för identitetsutveckling och känsla av trygghet
samt för att utveckla modersmålet. De som är negativt inställda till
modersmålsundervisning brukar ange att den är för kostsam för samhället, att den kan leda till segregation och etniska konflikter samt att den
kan påverka barnens inlärning av svenska negativt.
Den sista huvudfrågeställningen gäller modersmålsundervisningens
effekter. Elever som får sin skolgång i svensk klass och som deltar i
modersmålsundervisning uppnår i regel lägre färdigheter i sitt modersmål än elever som undervisas i en tvåspråkig undervisningsmodell.
Elever som deltagit i modersmålsstöd i förskolan och i modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan tenderar att ha fler undersökta
positiva faktorer än dem som avbrutit deltagande i modersmålsundervisningen tidigare, men det är problematiskt att utröna om detta beror på
själva modersmålsundervisningen.
I det sista avsnittet i kapitel 2 dras slutsatser om modersmålsundervisningen utifrån forskningsöversikten. Dessa stämmer i stort överens med
dem som sammanfattats ovan.
I det sista kapitlet diskuteras forskningsresultaten i ett reformeringsoch utvecklingsperspektiv. Där framhålls att vid en reformering av
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organisationen av modersmålsundervisningen bör med utgångspunkt i
forskningen schemapositionen, undervisningsvolymen, gruppsammansättningen och undervisningslokalerna särskilt uppmärksammas.
I samma kapitel uppmärksammas att en professionalisering av modersmålsundervisningen kräver en gedigen utveckling av verksamheten. Utifrån forskningsöversikten bör man i detta hänseende särskilt beakta den
pedagogiska utformningen, föräldrarnas och elevernas roll i valet av
modersmålsundervisning, former för att bemöta attityder till undervisningen, forskning om undervisningens effekter och sådana områden
som är outforskade eller endast studerade i mindre grad, till exempel
modersmålstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i gymnasieskolan.
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Inledning

Uppdraget
Regeringen anser att modersmålsstödet i förskolan samt modersmålsundervisningen i den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan är led
i arbetet med att stärka den personliga och kulturella identiteten hos
barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Dessutom ska dessa undervisningsinsatser främja deras utveckling till flerspråkiga individer. Regeringen har av denna orsak för avsikt att vidta åtgärder för att förstärka
modersmålstödet och modersmålsundervisningen och anser därför att
det befintliga läget i förskolor och skolor behöver kartläggas.
Skolverket har fått i uppdrag av utbildningsdepartementet att kartlägga modersmålsstödet i förskolan samt modersmålsundervisningen
och studiehandledningen i den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan (Regeringsbeslut U2001/2548/S). I uppdraget ingår att belysa organisation och omfattning av ovanstående utbildningsinsatser. Dessutom
ingår i uppdraget att Skolverket ska redogöra för förutsättningar och
hinder för att framgångsrikt kunna bedriva denna verksamhet.
Därutöver ska Skolverket belysa relationen mellan modersmålstöd,
modersmålsundervisning, studiehandledning och måluppfyllelse. Vidare
ska Skolverket redogöra för attityder till modersmålstödet och modersmålsundervisningen hos såväl personal i förskolan och skolan som hos
föräldrar och barn.
I uppdraget inkluderas även en kartläggning av behovet av lärare samt
befintliga lärares utbildningsnivå. Skolverket ska även föreslå olika stimulansåtgärder, eventuella förordningsförändringar och andra åtgärder
som bedöms som verkningsfulla. Slutligen ingår i uppdraget att Skolverket ska redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av föreslagna
åtgärder.
För att Skolverket ska kunna kartlägga undervisningsinsatserna som
ingår i uppdraget har olika åtgärder vidtagits. Bland annat genomför
Skolverket egna undersökningar och sammanställer material från referensgrupper. Denna forskningsöversikt är en del av kartläggningen. I
föreliggande rapport har jag sammanställt dokumenterad svensk forskning om modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delar
av slutrapporten till utbildningsdepartementet kommer att baseras på
denna delrapport.

Informationskällor
Denna forskningsöversikt baseras på närmare trettio rapporter, avhandlingar och andra typer av vetenskapliga skrifter som publicerats om
modersmålsundervisningen i den svenska grund- och gymnasieskolan.
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Med några undantag behandlar studierna modersmålsundervisningen i
grundskolan. Några studier av modersmålsstödet i förskolan har jag inte
funnit och inte heller om studiehandledningen.
Endast sådana skrifter som i strikt mening är forskningspublikationer
ingår. De flesta av dem utgörs av rapporter som tillkommit i forskningsprojekt eller som avhandlingsarbeten vid högskolor och universitet.
Utredningar, utvärderingar och motsvarande arbeten utförda av enskilda
skolor, rektorsområden eller några andra kommunala instanser ingår
inte. Inte heller har utredningar inkluderats som är utförda av statliga
myndigheter såsom av dåvarande Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna och inte heller, med ett undantag, Skolverket och Socialstyrelsen.
Jag har också uteslutit uppsatser (s k B-, C- och D-uppsatser) utförda av
studenter på högskolor författade på grundnivå, med undantag av en
uppsats som publicerats i en rapportserie.
Bortsett från ett par skrifter ingår endast publikationer som är utgivna
i Sverige. Mig veterligen finns det inte några andra utländska studier vars
huvudfrågeställning berör den svenska modersmålsundervisningen.
Delar av denna rapport baseras på, eller är hämtade från, den forskningsöversikt som utfördes av Kenneth Hyltenstam och mig till ett
kapitel i boken Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisningen i Sverige (Hyltenstam & Tuomela 1996). Vissa delar som enbart
Hyltenstam har författat används i denna forskningsöversikt, med hans
medgivande.
Samtliga studier som ingår i denna översikt grundar sig på en av mig
sammanställd förteckning över aktuella studier av modersmålsundervisningen. Jag jämförde denna med resultaten av en litteratursökning
under hösten 2001 i Nordbas1, Libris katalog och Psykologiskt-pedagogiska bibliotekets katalog. Av de studier som presenteras i denna forskningsöversikt ingår omkring hälften i Nordbas och en tredjedel i Libris
katalog och lika många i Psykologisktpedagogiska bibliotekets katalog.
Vissa studier finns bara i en av ovanstående databaser, andra återfinns
i två av dem, medan några studier återkommer i alla tre databaserna.
Hälften av studierna återfinns även i Hyltenstam och Tuomela (1996).2
Endast ett par studier i forskningsöversikten saknas i ovanstående databaser, men finns i min egen förteckning.
Mitt anspråk är att rapporten ska vara så gott som heltäckande när det
gäller vetenskapliga publikationer vars huvudfrågeställning är modersmålsundervisningen i Sverige.
1

2

I Nordbas finns sammanfattningar av svenska forskningsrapporter och
motsvarande publikationer
om bland annat modersmålsundervisningen. Jag har
också tagit del av de manuskript som använts vid uppdateringen av Nordbas.
Vid tidpunkten för utgivningen av Hyltenstam &
Tuomelas (1996) kapitel
fanns endast omkring 15 studier av modersmålsundervisningen.
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Termer och begrepp
År 1997 ersattes termen hemspråk officiellt av termen modersmål. Hemspråksundervisning benämns numera modersmålsundervisning. Hemspråksstödet i förskolan har bytt namn till modersmålsstöd. Termen
hemspråksberättigad elev är ändrad till modersmålsberättigad elev. Även
tjänstebenämningen hemspråkslärare ändrades till modersmålslärare.
De tvåspråkiga undervisningsmodellerna, hemspråksklass och sammansatt klass, har inte genomgått något officiellt namnbyte. Dock
används allt oftare benämningen tvåspråkig klass istället för hemspråksklass (se t ex Tuomela 2001a). Termen sammansatt klass är dock oförändrad.

Forskningsöversikt

Begreppet hemspråksreformen används fortfarande i sin ursprungliga form.
I denna rapport används de nya begreppen oavsett om studien åsyftar
förhållanden före år 1997 eller efter detta år.

Rapportens struktur
Denna rapport består av tre kapitel. I detta inledande kapitel har jag
kortfattat beskrivit uppdraget. Dessutom har jag fört ett resonemang om
informationskällor samt redogjort för vissa termer och begrepp.
Rapportens andra kapitel utgör själva forskningsöversikten. Den består
i sin tur av nio avsnitt. Förutom ett inlednings- och avslutningsavsnitt
presenteras i vart och ett av de övriga sju avsnitten ett forskningstema
baserat på en eller ett par frågeställningar.
I rapportens sista kapitel diskuteras slutsatserna utifrån forskningsöversikten i föregående kapitel. Framför allt belyses vad man har att
beakta vid en reformering av modersmålsundervisningen och vid olika
typer av utvecklingsarbeten av verksamheten.
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Svensk forskning om
modersmålsundervisning

Inledning
De studier som ingår i denna forskningsöversikt innefattar tillsammans
ett flertal olika frågeställningar. De avser först och främst att besvara följande sju frågor:
1. Varför tillkom hemspråksreformen och hur har den genomförts?
2. Hur organiseras modersmålsundervisningen?
3. Vilken pedagogisk utformning har modersmålsundervisningen?
4. Hurdana arbetsvillkor har modersmålslärarna?
5. Vilka föräldrar och elever väljer modersmålsundervisning?
6. Hurdana attityder finns det till modersmålsundervisningen?
7. Vilka är modersmålsundervisningens effekter?
Det förekommer vissa överlappningar mellan de olika frågeställningarna. Sålunda bör inte de olika avsnittsrubrikerna tolkas alltför kategoriskt; uppgifter om en och samma aspekt kan förekomma under flera
rubriker, oftast i olika perspektiv under respektive rubrik.
Varje avsnitt börjar med en kort inledning. Därefter presenteras studierna tematiskt under olika rubriker. De olika avsnitten avslutas med en
kort sammanfattning av resultaten.

Hemspråksreformens tillkomst och genomförande
Det föreligger tre avhandlingsarbeten om hemspråksreformens tillkomst
och genomförande. I två av dessa redogörs framför allt för de historiska
och sociala faktorerna som föranledde hemspråksreformen. I den tredje
avhandlingen fokuseras mer på genomförandet av reformen på organisationsnivå.

Hemspråksreformens tillkomst

Papathanasiou (1993) beskriver i sin licentiatavhandling i pedagogik vid
Uppsala universitet och Garefalakis (1994) i en delstudie i sin avhandling i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm bland annat de historiska, ekonomiska och sociokulturella villkoren under vilka ämnet
hemspråk inrättades i den svenska skolan. I båda studierna utgörs källmaterialet främst av officiella dokument och utredningar rörande den
svenska invandrar och utbildningspolitiken.
Den teoretiska tolkningsramen i såväl Papathanasious som Garefalakis studie utgörs i stort sett av samma utbildningssociologiska perspektiv
där makt, kontroll och ideologier liksom sociala, ekonomiska och kulturella samhällsförändringar är centrala begrepp. De slutsatser som båda
författarna kommer fram till om hemspråksreformens tillkomst påmin206
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ner i mycket hög grad om varandra. Detta är inte på något sätt anmärkningsvärt, eftersom de i huvudsak använt sig av samma källor.
Av den historiska analysen framgår att den svenska samhällsutvecklingen på 1960-talet och i början av 1970-talet kännetecknas av
ekonomisk tillväxt och brist på arbetskraft. Detta medförde att arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade under dessa årtionden.
Fram till 1960-talet bedrevs i Sverige en assimilationspolitik gentemot invandrare och minoriteter. Denna politik blev mera liberal under
1970-talet. Genom ett riksdagsbeslut år 1975 ersattes denna försvenskningspolitik med en integrationspolitik, som bland annat innebär
rättigheter för invandrare att bibehålla och vidareutveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur.
Samhällskritiken under 1960- och 1970-talet influerade också den
svenska utbildningspolitiken under samma period. Under dessa omständigheter blev skolan mer öppen för andra kulturer än den svenska. Därigenom möjliggjordes hemspråksreformen.
Det fanns dock i början en motsättning i utbildningspolitiken mellan
enhetsskolans politik och invandrarbarnens utbildningsbehov. Orsaken
till denna motsättning utgörs av olika ideologiska antaganden, utifrån
vilka man såg enhetsskolans och invandrarbarnens behov. Enhetsskolans
politik bidrog historiskt till en homogenisering av den svenska kulturen. Invandrarbarnens utbildningsbehov kännetecknades istället av ett
flerkulturellt perspektiv med tolerans mot andra kulturella värderingar,
språk och religioner.
Hemspråksreformen, som trädde i kraft år 1977, blev ett viktigt
medel för skolan att försöka förverkliga riktlinjerna för invandrarpolitiken genom att fastslå att samhället ska stödja en utveckling mot aktiv
tvåspråkighet i för-, grund- och gymnasieskolan. Kommunerna blev nu
skyldiga att erbjuda modersmålsberättigade elever modersmålsundervisning.3 Även de ekonomiska ramarna för verksamheten reglerades.
Reformen gav också förutsättningar för en skolgång i tvåspråkiga undervisningsmodeller.4 En modersmålslärarutbildning inrättades på högskolenivå.
Av de båda studierna framgår vidare att invandrarelevernas skolsituation behandlades i första hand inom ramen för invandrarpolitiken och
i andra hand inom utbildningspolitiken. Enligt Garefalakis bedömdes
modersmålsundervisningen av statsmakten som ett av medlen för att
lösa invandrarelevernas så kallade representationsproblem, vilket författaren menar utgörs av två slag. Det ena består av elevens oförmåga
att skapa föreställningar om sin omvärld, beroende på att eleven med
pedagogiska medel introduceras i en främmande social kontext, dvs det
svenska samhället. Det andra utgörs av elevens oförmåga att skapa föreställningar om ursprungslandet på grund av att eleven har förflyttas från
sin ursprungliga kontext. En effekt av begränsad representationsförmåga är anpassningssvårigheter. För att undvika sådana problem skulle
modersmålsundervisningen dels underlätta invandrarelevernas sociala
och pedagogiska anpassning, dels ge eleverna möjligheter att bibehålla
och utveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur.
Av Garefalakis delstudie framgår vidare att det, i samband med skolans kommunalisering i början av 1990-talet, utfärdades nya statliga
regler för fördelning av ekonomiska resurser till skolan. Statens stöd till

3

4

Modersmålsundervisning
erbjöds sedan 1968, men
det var frivilligt för kommunerna att arrangera undervisningen. Detta föregicks
av studiehandledning på
modersmålet.
Tvåspråkiga undervisningsmodeller fanns även före
reformen, men i mindre
omfattning.
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kommunerna ändrades till att man inte längre ger öronmärkta medel
för olika verksamheter och därför ges inte längre särskilda ekonomiska
medel för modersmålsundervisning. Denna nyordning ger istället kommunerna möjligheter att använda statliga medel i enlighet med egna
prioriteringar.5 Denna kommunalisering medförde i början av 1990-talet
att omfattningen av modersmålsundervisningen minskade drastiskt.

Hemspråksreformens genomförande på organisatorisk nivå

Under 1990-talet ändrades
styrdokumenten gällande
modersmålsundervisning på
flera punkter.
6
Sedan 1997 finns inte denna
bestämmelse kvar i
grundskoleförordningen.
7
För varje deltagande elev
i modersmålsundervisningen
utgick ett statsbidrag med
1,1 lärarveckotimme för
grundskolan. Denna
lärarveckotimme var inte
riktad till en särskild elev
utan det sammanlagda antalet veckotimmar för modersmålsundervisningen i hela
kommunen kunde fördelas
fritt mellan de olika eleverna
enligt lokala arrangemang.
8
Till och med 1991 ersatte
hemspråk ett ämne eller
flera ämnen och eleven gick
därför ifrån ordinarie undervisning, med några undantag.
5
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Hemspråksreformens genomförande har studerats i ett avhandlingsarbete i statsvetenskap av Municio (1987a, se även 1986, 1987b) vid Stockholms universitet. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen
var att det slutgiltiga utformandet av en verksamhet bestäms i interaktion
mellan tjänstemän på lägsta byråkratiska nivå och klienter. Tjänstemännen är i detta fall administrativ skolpersonal; främst rektorer, studierektorer, och andra som arbetar med s k invandrarfrågor på skolkontoren,
men också lärare, särskilt modersmålslärare. Klienterna är invandrareleverna och deras föräldrar.
Studien genomfördes i Borås och Nacka huvudsakligen under åren
1980–1983, dvs mellan tre och sex år efter att hemspråksreformen trädde
i kraft. Som metod användes intervjuer, deltagande observation samt
studium av politiska och administrativa beslutsdokument på kommunal
och nationell nivå. I intervjuerna medverkade administratörer, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och klasslärare.
Resultaten visar att intentionerna i hemspråksreformen inte blivit
uppfyllda för den största delen av eleverna i svensk klass. Det fanns två
tendenser i hur praktiken avvek från intentionerna. För det första motsvarade inte reformens flexiblare formuleringar av flexibla lösningar i
praktiken. Istället var genomförandet ofta konventionaliserat. För det
andra fortsatte den praxis som utvecklats innan reformen trots att reformen var direkt avsedd att ändra på denna praxis. Resultaten av undersökningen är sannolikt i stort generaliserbara till andra kommuner.
Ett förhållande som exemplifierar och belyser båda dessa tendenser
är att de flesta eleverna slentrianmässigt tilldelades 1–2 veckotimmars
modersmålsundervisning. Enligt reformens formulering skulle eleverna
ges modersmålsundervisning och studiehandledning efter behov.6 Detta
kräver att en behovsbedömning genomförs för varje enskild elev, men
sådana bedömningar förekom inte i de två studerade kommunerna.
Municio pekar på olika förklaringar till att eleverna i allmänhet
gavs modersmålsundervisning under högst två veckotimmar. Förutom
att man slentrianmässigt följde de bestämmelser som gällde före hemspråksreformen, uppfattades ibland statsbidragets schablonberäkning7
som riktmärke för hur många veckotimmar enskilda elever skulle få
undervisning. Det begränsade utrymmet för modersmålsundervisning
kunde också bero på att den ersatte undervisning i motsvarande omfattning i ett eller flera ämnen och att eleverna inte kunde eller ville gå
miste om alltför många lektioner i den vanliga klassundervisningen.8
Att modersmålsundervisningen skulle ersätta undervisning av motsvarande omfattning i andra ämnen medförde flera oönskade effekter.
En av dessa var att eleven var tvungen att gå ifrån den ordinarie undervisningen och därför gick miste om delar av den. Ett annat problem
var att de ämnen som hemspråk ersatte konkurrerade med hemspråk,
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vilket medförde att eleverna inte alltid var motiverade att delta i undervisningen om det ordnades något mer intressant i klassen. Ett tredje
problem var att vilket ämne eller vilka ämnen modersmål ersatte oftare
avgjordes av schematekniska än pedagogiska skäl.
Att modersmål var ett frivilligt utbytesämne fick konsekvenser även
för undervisningens innehåll, som troligtvis inte var förutsedda i reformen. För att dra till sig elevernas intresse kände lärarna ofta att de var
tvungna att bedriva en mer avkopplande och rolig, mindre allvarlig verksamhet än de skulle önska. Lärarna kände sig tvingade att till en viss
del tillgodose dessa krav, för att eleverna inte skulle välja bort undervisningen inför kommande läsår.
Ett annat exempel på bristande kongruens mellan intention och
genomförande var gruppsammansättningen. Enligt hemspråksreformen
borde det finnas minst fyra elever i en undervisningsgrupp. För att
underlätta bildandet av grupper med denna storlek rekommenderades
att elever med samma modersmål skulle få sin skolgång i samma skola
och jämnåriga elever i sin tur i samma klass. Skolorna har i regel inte
följt denna rekommendation. Detta har medfört att eleverna i många
fall fått modersmålsundervisning i mycket små grupper bestående av
mellan en och tre elever.
Hemspråksreformen introducerade en ny beslutsform med modersmålslärare och invandrarföräldrar som delaktiga i beslut om vilken
organisationsform, svensk klass eller någon typ av tvåspråkig undervisningsmodell, som skulle vara den mest lämpliga för den enskilda
eleven. Om man kom fram till att eleven skulle få sin skolgång i svensk
klass skulle bland andra modersmålsläraren och elevens föräldrar, utifrån elevens behov av modersmålsundervisning, komma fram till antalet veckotimmar i modersmål. Municio konstaterar att det sällan fördes
någon diskussion med modersmålslärarna och invandrarföräldrarna om
organisationsform och modersmålsundervisningens omfattning.
Föräldrarna som hade barn i svensk klass fick istället vanligen en gång
om året skriftlig information om modersmålsundervisningen och en
blankett där de angav om de önskade sådan undervisning för sitt barn.
Rätten till samverkan blev således i allmänhet begränsad till möjlighet att
begära modersmålsundervisning eller att avstå från densamma. Beslut
om omfattning fattades av administrativa tjänstemän. Andra lärare än
modersmålslärare konsulterades om hjälp i beslutsfattandet behövdes.
Generellt antar Municio att orsakerna till tjänstemännens beteende
gentemot klienterna kan förklaras mot bakgrund av vissa faktorer i deras
arbetssituation. Förutom att beslut ofta fattades enligt tumregler snarare än utifrån nyanserade överväganden, kunde Municio konstatera
att tjänstemännen försökte begränsa den service som borde finnas tillgänglig och undanhålla viktig information om klienternas rättigheter.
Hon menar att bakgrunden till detta beteende hos tjänstemännen är
bristande resurser i deras arbetssituation. Det finns ett spänningsförhållande mellan tjänstemännens professionalitet och deras arbetsförhållanden. Om deras arbetsvillkor hade varit gynnsammare, borde de ha
kunnat agera mera i enlighet med sina kunskaper om lagstiftningens
intentioner.
Den effekt hemspråksreformen framför allt hade var att modersmålsundervisningen blev tillgänglig för många fler grupper än före refor209
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men. Kommunerna gjorde i allmänhet stora ansträngningar för att finna
och anställa lärare, även för elever vars modersmål talades av få personer
i Sverige.

Sammanfattning

Tillkomsten av hemspråksreformen var ett samspel mellan invandraroch utbildningspolitik på 1960- och 1970-talen. Kommunerna blev i och
med reformens genomförande år 1977 skyldiga att erbjuda modersmålsberättigade elever modersmålsundervisning. Närmare bestämt syftade
reformen till att inom förskolan och skolan förverkliga invandrarpolitikens mål att underlätta för invandrarnas barn och ungdomar att integreras i det svenska samhället och bli aktivt tvåspråkiga och bikulturella. Det
har visat sig att det fanns ett stort gap mellan hemspråksreformens intention och dess genomförande på organisatorisk nivå genom att reformens
flexibla formuleringar inte motsvarades av flexibla lösningar i praktiken.

Modersmålsundervisningens organisation
Detta avsnitt, som behandlar modersmålsundervisningens organisation,
är kort, trots att ämnets organisatoriska aspekter belyses i ett flertal
studier i denna forskningsöversikt. Orsaken till detta är att få av studierna haft undervisningens organisation som huvudsaklig frågeställning.
Istället har de organisatoriska aspekterna behandlats i samband med
andra frågeställningar, exempelvis när man belyst hemspråksreformens
tillkomst och genomförande, vilket också framgick i föregående avsnitt.
Modersmålsundervisningens organisation kommer dessutom att framgå
i framför allt det avsnitt där studier av modersmålslärarnas arbetsvillkor
refereras.
De studier där det finns uppgifter om modersmålsundervisningens
organisation beskriver främst variablerna undervisningsvolym, schemaposition, gruppsammansättning och undervisningslokaler. 9

Undervisningsvolym

9

Eftersom de flesta studierna
i detta avsnitt presenteras
mer ingående i andra avsnitt
ger jag inte i detta avsnitt
någon bakgrundinformation
av dem. Istället hänvisar jag i
texten till det avsnitt där studien presenteras närmare.
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Som framgick i Municios (1987) studie erbjöds eleverna i regel 1–2 timmars (40–80 min) undervisning i veckan, trots att skolorna var skyldiga
att erbjuda undervisning enligt elevens behov. I Källströms (1982) rapport kan utläsas att eleverna i ett flertal kommuner normalt erbjöds två
timmars modersmålsundervisning i början av 1980-talet.
I Enströms (1984) studie framgår att modersmålslärarna ansåg att
timantalet per elev i relation till kursplanens målsättning i modersmål
var mycket lågt. De menade vidare att eftersom eleverna inte kan och
vill vara borta från den ordinarie klassundervisningen i alltför hög grad,
faller det sig naturligt att de tvingas sätta en övre gräns för antalet lektioner i modersmål vid två veckotimmar, men ofta blir det enbart en
veckotimme. Två veckotimmar betraktades av modersmålslärarna som
ett absolut minimum och då bara i kombination med ordentliga hemuppgifter och ett starkt stöd hemifrån. Men lärarna menade att eleverna
endast i undantagsfall kan få det stödet hemifrån, eftersom de flesta föräldrarna inte har den nödvändiga insikten eller tillräckligt med kunskaper.
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I Johanssons (2000) studie anser fem intervjuade modersmålslärare
att den tilldelade undervisningstiden för eleverna, 20–60 minuter i
veckan, är alldeles för snålt tilltagen. De har vidare den uppfattningen
att det låga timantalet försämrar såväl elevers som lärares förutsättningar
att prestera något av värde på lång sikt.

Schemaposition

Av Municios (1987) avhandling framgår att modersmålsundervisningen
anordnades, helt enligt bestämmelserna, som ett utbytesämne, men man
förutsåg antagligen inte i reformen de olika negativa konsekvenserna
som detta förfarande medförde.
Sedan början av 1990-talet har den största delen av undervisningstiden i modersmål lagts efter timplanebunden tid. I bland annat AjagánLesters (1996) studie kan utläsas att detta av lärarna uppfattas som
negativt. Eleverna måste vänta långa perioder efter den vanliga undervisningen. Detta har enligt lärarna betytt att endast de mest motiverade
och bokstavligt talat starkare eleverna orkar fortsätta i modersmålsundervisning under de rådande villkoren. Lärarna menar vidare att det
finns starka indikationer på att de som inte fortsätter med modersmålsundervisning är de som har störst behov av att få stöd i modersmålsutvecklingen.
Även av Jonsson Liljas studie (1999) framgår att när modersmålsundervisningen är förlagd utanför elevernas ordinarie skoltid skapas en
orimlig lärandesituation för dem. Vissa elevers möjligheter att delta i
modersmålsundervisningen begränsas av det långa avståndet till den
skola där undervisningen ges.
I Johanssons (2000) studie anser modersmålslärarna att undervisning förlagd till efter elevens ordinarie skoltid gör att eleverna känner
sig trötta och omotiverade för modersmålsundervisning. Eleverna vill
därför hellre umgås med kamrater.

Gruppsammansättning

I Municios (1987) avhandling kan utläsas att undervisningsgrupperna
enligt rekommendationerna borde bestå av minst fyra elever, men att
undervisning i praktiken gavs i mindre elevgrupper.
Även i Ajagán-Lesters (1996) studie framgår att undervisningsgrupperna tender att vara små, nämligen i genomsnitt fem elever. Lärarna
menar vidare att det är problematiskt att bilda homogena grupper.
I Jonsson Liljas (1999) studie framgår att eleverna i de olika undervisningsgrupperna befinner sig i olika åldrar och i varierande kunskapsnivåer i modersmålet. Detta upplevs av modersmålslärarna som
stimulerande, men också som slitsamt.
Modersmålslärarna i Johanssons (2000) studie anser att elevernas
blandade åldrar och kunskapsnivåer i de olika grupperna försvårar
undervisningen. I varje grupp finns oftast några elever som blir understimulerade eller som har svårt att följa med i undervisningen.

Undervisningslokaler

I Ajagán-Lesters (1996) studie hade de flesta observerade lärarna endast
tillgång till ordinarie klassrum. Lärarna måste således dela arbetsplatsen
med den lärare som normalt använde klassrummet. På en del skolor
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måste de ambulerande lärarna använda lokaler som är avsedda för specialundervisning. En nackdel med dessa små rum är att de saknar de
tekniska hjälpmedel som finns i vanliga klassrum.
I Johanssons studie (2000) anser modersmålslärarna att undervisningen ges i olämpliga lokaler, ofta i kapprum, korridorer och grupprum med dålig belysning och begränsat dagsljus. De menar vidare att
bristfälliga lokalerna ger signaler till eleverna om ämnets låga status,
vilket kan få dem att tvivla på modersmålets värde.

Sammanfattning

Undervisningsvolymen i modersmål varierar mellan 20 och 80 minuter i
veckan, vilket av modersmålslärare upplevs som otillräckligt för att man
ska uppnå kursplanens mål. Modersmål arrangerades tidigare som ett
utbytesämne, medan det nu främst ges efter skoltid. Båda dessa alternativ medför flera negativa konsekvenser för eleverna. Till skillnad från
tiden före 1990-talet har undervisningsgrupperna ett högre elevantal,
omkring fem elever. Grupperna är oftast heterogena till elevens ålder
och kunskaper i modersmålet, vilket av modersmålslärarna anses försvåra undervisningen. Undervisningen ges sällan i ändamålsenliga lokaler.

Modersmålsundervisningens pedagogiska utformning
I pedagogiska sammanhang bildar oftast lektionsinnehåll, läromedel och
arbetsformer en helhet. Av dessa framgår oftast det stoff som behandlas
under lektionerna, vilket material som används och hur elever och lärare
går till väga för att eleverna ska bearbeta och tillägna sig stoffet. I det följande presenteras studier som behandlar lektionsinnehållet, läromedelssituationen och arbetsformer i modersmålsundervisningen.

Lektionsinnehåll

Det finns endast ett fåtal studier som belyser innehållet i modersmålsundervisningen. Enström (1984) utförde en omfattande intervjuundersökning bl a om lektionsinnehållet i modersmålsundervisningen i början
av 1980-talet. Denna studie kompletteras här med Edberg och Holmegaards (1982) rapport om gymnasieskolan, där endast en av frågeställningarna berör lektionsinnehåll. Vissa aspekter av lektionsinnehållet
under 1990-talet framgår av Nygren Junkins (1997) studie.
Enström (1984, se även 1987) djupintervjuade 33 modersmålslärare
med 20 olika modersmål i Borås och Nacka. I första hand intervjuades
de lärare som representerade de minsta språkgrupperna, eftersom dessa
lärare vanligtvis har den osäkraste och den mest splittrade arbetssituationen. Den del av intervjuerna som berör innehållet i modersmålsundervisningen redogörs för i det följande.
Lärarna menade att läroplanen visserligen ger riktlinjer för undervisningen i modersmål, men att dessa är mycket generella och kan inte ge
det stöd som lärarna önskar sig. Detaljerade studieplaner och samordnade målbeskrivningar är något som många saknade.
Av studien kan utläsas att modersmålslärarna hade olika ambitionsnivåer i sin undervisning och att de lade tyngdpunkten på olika moment,
alltefter personliga erfarenheter och kunskaper. Lärarna försökte dock i
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mångt och mycket anpassa sin undervisning till varje enskild elevs förutsättningar.
Det övervägande flertalet modersmålslärare betonade att elevernas
språkinlärning var den i särklass viktigaste delen i deras undervisning,
men många menade att både språkinlärningen och kulturdelen var lika
viktiga. Flera modersmålslärare, som hade fokus på kulturdelen, ansåg
att det bästa sättet att undervisa i realia var genom att integrera denna
del med språkdelen på grund av den begränsade undervisningstiden
som står till elevernas förfogande.
Fördelningen av språkinlärningen och kulturdelen tycktes bero på
olika faktorer. Det framhävdes i intervjuerna att mycket beror på elevernas kunskapsnivå i modersmålet, på så sätt att elever med begränsade
språkkunskaper ofta har större behållning av lektioner med tyngdpunkten lagd på kulturförmedlingen, medan elever med mer avancerade
språkkunskaper i modersmålet bör ges en chans att ytterligare förstärka
dessa.
Enström gör en grov indelning av modersmålslärarna i två olika kategorier när det gäller undervisningens innehåll. Den ena lägger huvudvikten vid läsning, skrivning och grammatikundervisning. Den andra
har en god muntlig språkfärdighet som sitt främsta mål.
Många av lärarna var ense om att det främsta syftet med undervisningen är att utvidga elevernas ordförråd. Även elever med förhållandevis goda kunskaper har, enligt deras åsikt, ofta ett alltför begränsat
ordförråd, vilket gör det svårt för dem att läsa litteratur på egen hand.
Undervisningen i ursprungsländernas kultur varierade avsevärt mellan
olika modersmålslärare, mycket beroende på var tyngdpunkten i respektive lands bildningstradition ligger. Traditioner, seder och bruk i
ursprungslandet verkar vara sådant som behandlades i undervisningen,
till exempel ansåg många att musik och folksagor från ursprungslandet
var viktigt att föra vidare till eleverna. Oftast tycktes innehållet i den
kulturellt inriktade undervisningen också vara avhängigt den enskilde
lärarens tänkesätt och intressen. Några lärare framhävde exempelvis
religiösa traditioner, medan andra betonade ursprungslandets litteratur
eller historia.
Flera lärare menade att de tar hänsyn till önskemål från eleverna
och deras föräldrar vid planeringen av undervisningen. En del föräldrar ansåg att de själva är i stånd att förmedla realiakunskaper till sina
barn, varför de ville ha en ren språkundervisning under modersmålslektionerna. Även eleverna uttryckte önskemål. En del intresserade sig till
exempel för geografi eller historia och då menade många lärare att det
var viktigt att fånga upp detta intresse och låta det bestämma innehållet
i undervisningen.
Enligt lärarna gavs undervisningen på olika sätt på olika stadier och
för elever med olika färdighetsnivåer i modersmålet. De muntliga språkfärdighetsövningarna ansågs överväga under de lägre skolåren. Läs- och
skrivövningarna fördes in successivt för att slutligen bli de viktigaste
momenten i undervisningen. På högre nivåer försökte många modersmålslärare, om än i varierande omfattning, föra in litteraturstudier samt
realiaundervisning.
Undervisningens inriktning bestämdes även i någon mån av det material som lärarna hade tillgång till. När det gäller elever med mer utveck213
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lade kunskaper i modersmålet tycktes det oftast ligga närmare till hands
att använda det skriftliga material som finns.
Enström menar att speciellt obehöriga lärare och oerfarna modersmålslärare kan ha behov av läromedel att basera sin undervisning på. De
använder därför läroböcker, vilket kan få till följd att undervisningen får
en alltför markerad skriftspråklig prägel.
Modersmålsundervisningen i gymnasieskolan belyses i någon mån i
Edberg & Holmegaards (1982) rapport. Den innehåller bl a en karakteristik av det vanligaste ämnesinnehållet utifrån enkätsvar från 17 modersmålslärare. Lärarna angav oftast – i rangordning – att de arbetade med
grammatik, talövningar, ordkunskap, litteraturläsning, realia, skrivning,
textanalys, högläsning och uttal, översättning samt ”att förstå mer om
Sverige”. Det framgår vidare av lärarnas svar att det ofta var flytande gränser mellan studiehandledning och direkt modersmålsundervisning.
Nygren-Junkin (1997) har i sitt avhandlingsarbete utfört en enkätundersökning om i vilken grad elever ansåg sig ha lärt sig om föräldrarnas
ursprungsland respektive Sverige under modersmålslektionerna. Sammanlagt ingick 450 elever i åk 4 – 9. De bodde i både invandrartäta och i
ickeinvandrartäta bostadsområden och hade grekiska, persiska, spanska
och vietnamesiska som modersmål.
Av resultaten framgår att innehållet i undervisningen i lika stor
utsträckning handlade om Sverige som ursprungslandet. I kategorin
kulturell/faktisk information handlade undervisningen enligt eleverna
själva mer om Sverige än om ursprungslandet. Inom kategorin kulturell
livsstil lärde de sig mer om ursprungslandet än om Sverige. Antagligen
har ett flertal elever egna erfarenheter av svensk kulturell livsstil. Däremot har de ofta inte kunnat få så stora erfarenheter av kulturell livsstil
från föräldrarnas ursprungsland, vilket gör att dessa förhållanden behöver behandlas i modersmålsundervisningen.
Vad gäller film och teater, musik samt landets etermedier handlade
modersmålsundervisningen oftare om Sverige än om föräldrarnas
ursprungsland. Innehållet i skönlitteratur tycks betona förhållandena i
ursprungslandet. Denna undersökning visar hur modersmålslärare arbetar kontrastivt med undervisningsstoffet, vilket stämmer väl överens med
läroplanens intentioner.

Läromedel

I flera studier kan man utläsa att läromedelssituationen i modersmålsundervisningen är mycket problematisk. Eftersom liknande problem anges
i de flesta studierna vari frågan tas upp, presenterar jag inte varje sådan
undersökning separat utan istället sammanfattar jag resultaten från de
olika studierna. Det ska påpekas att det råder en mycket stor samstämmighet mellan de olika undersökningarna i denna fråga. Med några få
undantag föreligger inte någon skillnad mellan de tidigare undersökningarna som härrör sig från början av 1980-talet och de senare från i
mitten av 1990-talet.
Följande studier behandlar läromedelssituationen: Ajagán-Lester
(1996), Garefalakis (1994), Edberg & Holmegaard (1982), Enström
(1982), Ekström (1982), Kostoulas-Makrakis (1995), Sahaf (1994), och
Tingbjörn (1996).
Många modersmålslärare upplever det svårt att hitta lämpliga läro214
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medel. Det finns få läroböcker producerade för modersmålsundervisningen i de enskilda språken.10 Lärarna är därför hänvisade till att
använda läromedel från ursprungsländerna, i regel med annat skolsystem och en annan pedagogisk utformning av lektionerna. Dessutom
förekommer i en del läromedel ideologiska värderingar som inte överensstämmer med den svenska läroplanen. Läromedlen är inte anpassade
till invandrarelevernas situation och deras språkliga färdighetsnivåer
utan vänder sig till elever som bor i ursprungslandet och som i regel har
en högre färdighet i modersmålet. Av detta följer att lärarna ofta måste
välja läromedel som är avsedda för yngre elever, men möter då istället
problemet att innehållet inte är tillräckligt intressant för eleverna.
En annan svårighet är skillnaden i antalet undervisningstimmar. Läromedlen från ursprungsländerna är avsedda för ett betydligt större timantal än modersmålsundervisningens. Det medför att man sällan hinner
använda alla texter och uppgifter i en och samma bok.
Förutom traditionella läromedel använder lärare även skivor, diabilder och broschyrer och i viss mån även datorer.
I allmänhet måste modersmålsläraren producera eget material.
Lärarna måste ägna stor möda åt att välja och kopiera texter och bilder
samt producera eget undervisningsmaterial som kan anknyta till elevernas erfarenheter. Detta upplevs av lärarna som tidskrävande och arbetsamt.

Arbetsformer

I detta avsnitt belyses hur modersmålsundervisningen gestaltar sig i realiteten. Jag har bara funnit en enda studie, och i detta fall en delstudie,
som fokuserar på arbetsformerna. Fördelen med denna studie är att den
är relativt aktuell och att den inte enbart bygger på lärarnas egna utsagor
utan framför allt på observerade lektioner.
Ajagán-Lester (1996) har utfört en studie som omfattar tre olika delar.
I en av dessa, vilken presenteras i det följande, studeras de arbetsformer
som modersmålslärare använder sig av. I studien ingår 87 observerade
modersmålslektioner på vardera 90 minuter. Sammanlagt medverkade
21 lärare, som representerar tio olika språk, i Stockholms stad under
åren 1995–1996. I varje språk observerades undervisningsgrupper med
elever från tidigare och senare skolår. Gruppstorleken var omkring fem
elever under de flesta observerade lektionerna. Förutom dessa observationer intervjuades lärarna om det valda innehållet och om hur de hade
planerat lektionerna.
Under de observerade lektionerna registrerades flera olika variabler
med hjälp av ett analysschema. Exempelvis iakttogs vissa metodiska
aspekter, bland annat hur läraren strukturerade lektionen, hur han/hon
använde de tillgängliga läromedlen, hur tiden som fanns till förfogande
organiserades och användes, vad eleverna fick för uppgifter, om undervisningen individualiserades eller inte, hur ordförrådet utvecklades. Därutöver studerades interaktionen i klassrummet, nämligen om det fanns
samarbete elever emellan eller inte och på vilket språk, hur ofta eleverna
kom till tals, om det fanns lärarstyrt eller spontant samarbete.
Lektionerna dominerades, med enstaka undantag, av ett positivt
arbetsklimat och av demokratiska arbetsformer. Ungefär hälften av
lärarna tillämpade ett handlingsinriktat arbetssätt, som var inspirerat av

10

I mitten av 1990-talet fanns
det cirka 100 undervisningsmaterial på tjugotalet språk
producerade inom
utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel
(Beijer 1996).
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en dialogisk inställning. Under dessa lektioner fick eleverna möjligheter att använda modersmålet tillsammans med andra elever. Den andra
hälften av lärarna tenderade att använda traditionellt präglade arbetsformer.
Lärarna uppmuntrade till dialog mellan eleverna på olika pedagogiska sätt i grupper med yngre respektive äldre elever. Under de lägre
skolåren organiserade läraren rollspel eller lekar som erbjöd möjligheter för eleverna att använda sitt modersmål med övriga elever. Under
de senare skolåren organiserade vissa lärare debatter och arbetsgrupper.
Vid en del tillfällen fick eleverna arbeta parvis, vilket framkallade livlig
kommunikation bland dem.
Under samtliga lektioner i finska övervägde de drag som kännetecknar en handlingsorienterad pedagogik. Lärarna uppmuntrade eleverna
att tala samt skriva egna texter. Kommunikationen blev aldrig enkelriktad, utan lärarna stimulerade elevernas tal med varierande metoder.
Istället för att fungera som föreläsare tog de rollen som aktiva handledare. I de tidigare skolåren fick eleverna delta i lekar som främjade kommunikation på modersmålet. Eleverna i de högre skolåren fick delta i
organiserade arbetsgrupper eller i rollspel. En lärare i turkiska och i
polska arbetade på ungefär samma sätt.
De lärare som tenderade att använda s k traditionella arbetsformer
kännetecknas av att under deras lektioner var det dominerande kommunikationsmönstret enkelriktat, antingen från lärare till elev, eller elev
till lärare. Lärarna menade att detta berodde på att eleverna i en och
samma undervisningsgrupp hade så varierande färdigheter i modersmålet. Det förefaller, enligt Ajagán-Lester, som om lärarens bedömning av
elevernas begränsade färdigheter i modersmålet i många fall tolkades
som att elevgruppen inte är kapabel att medverka i dialogiska aktiviteter
och att därför inget interaktivt arbetssätt har tillämpats. En annan faktor
som bidrar till att skapa en enkelriktad kommunikation i klassrummet
kan ligga i en omedveten och kulturellt präglad traditionell uppfattning om undervisning, dvs att det är läraren som förmedlar kunskap.
Författaren till rapporten betonar att även de mest dialogiskt benägna
lärarna hade ett heterogent elevunderlag, men trots detta arbetade de
handlingsinriktat.
I det mest traditionellt präglade arbetssättet var det läraren som
monopoliserade talet. Det kännetecknades av fullständig frånvaro av
kommunikation mellan eleverna. Det grundläggande undervisningsmönstret bestod i att läraren ställde en fråga och eleven besvarade den
eller att eleven formulerade en fråga och läraren svarade på den.
Olika mellanformer mellan ett dialogiskt och ett traditionellt arbetssätt kunde också noteras. En lärare i sorani, en lärare i italienska och två
spansktalande lärare undervisade på så sätt att de hade nästan alla de
kvaliteter som karaktäriserar en aktiv pedagogik. Ändå uppstod enstaka
drag av ett traditionellt inspirerat arbetssätt. Lektionerna som helhet
präglades av elevcentrerad och aktiv undervisning.
Vad beträffar ordförrådets utveckling hos eleverna valde den största
delen av lärarna att arbeta tematiskt och förankra nya ord i barnens
erfarenheter. Bara i två av de observerade lektionerna kunde innehållet
tolkas som exempel på meningslösa ordövningar.
Av studien framgår även att modersmålet näst intill fullständigt domi216
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nerade i elevernas repliker under nästan alla observerade lektioner. Vid
de tillfällen svenska användes var tendensen att läraren ledde och stimulerade elever till kommunikation på modersmålet på ett vänligt sätt istället för att rätta till eller kritisera dem.
Det framgår vidare att lärarna är benägna att använda ett starkt strukturerat arbetssätt för att maximalt utnyttja den undervisningstid som de
har till sitt och elevernas förfogande.

Sammansättning

Lektionsinnehållet har fokus på språkutveckling och kulturella aspekter,
varav det sistnämnda relateras såväl till elevernas egna erfarenheter av att
växa upp i Sverige som företeelser från ursprungslandet. Det råder stor
brist på läromedel avsedda för modersmålsundervisningen och undervisningsmaterial från ursprungsländerna är problematiska att använda
i modersmålsundervisningen. Modersmålslärarnas pedagogiska skicklighet varierar. Såväl traditionella språkpedagogiska arbetssätt som handlingsinriktad och dialogisk pedagogik finns representerade.

Modersmålslärarnas arbetsvillkor
Modersmålslärarnas arbetssituation har studerats i 1980-talets början
och under 1990-talet. De flesta studierna redogör för hur olika organisatoriska aspekter påverkar modersmålslärarnas arbetsvillkor. De baseras
på enkätsvar eller intervjuer med modersmålslärare, skolledare och personer inom andra yrkeskategorier som i sin yrkesutövning kommit i kontakt med modersmålsundervisningen.

Arbetsvillkoren på 1980-talet

Enström (1984) redogör bl a för modersmålslärarnas arbetsförhållanden i början av 1980-talet. Eftersom en annan del av denna undersökning presenterats tidigare hänvisas till detta avsnitt för presentation av
studiens uppläggning.
Av resultaten framgår att modersmålslärarkåren är mycket heterogen
till sin bakgrund. Modersmålslärarna kommer från många olika länder
med skilda kulturbakgrunder och sociala förhållanden. Såväl kunskaperna i modersmålet som i svenska språket varierar. De flesta lärarna
förefaller ha goda kunskaper i svenska språket och en fast förankring i
det svenska samhället.
Modersmålslärarnas utbildningsbakgrund varierar avsevärt. Det finns
lärare med pedagogisk examen från ursprungslandet eller med modersmålslärarutbildning i Sverige, men det finns också personer som saknar
både utbildning och tidigare erfarenhet av undervisning. 42 procent
av dem som deltog i undersökningen var obehöriga som modersmålslärare.
Mer än hälften av de intervjuade modersmålslärarna har heltidstjänstgöring. Antalet elever per lärare varierar stort, mellan 1 och 45.
Modersmålslärarna upplever sin arbetssituation som mycket ansträngande. En del av dem har osäkra anställningsvillkor, eftersom de anställs
för en period i taget på grund av att de saknar behörighet i ämnet.
Vissa lärare upplever den ambulerande tillvaron som påfrestande. I och
med att många lärare har sin tjänstgöring förlagd till flera olika kom217
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muner blir det många resor mellan skolorna. Antalet skolor där varje
modersmålslärare undervisar varierar allt från en skola till inte mindre
än femton olika skolor. En del lärare känner stor anonymitet, eftersom
de inte har någon möjlighet att lära känna andra lärare än modersmålslärare mer än flyktigt. Vissa modersmålslärare förklarar att vissa föräldrakontakter är påfrestande.
Lärarna anser vidare att ett stort problem är att eleverna har så skilda
förkunskaper i modersmålet. De menar också att det är viktigt att förändra de negativa attityder som råder i samhället mot modersmålsundervisningen i riktning mot en positiv och uppskattande inställning till
ämnet.
Ytterligare ett problem som modersmålslärare upplever i sin arbetssituation är studiehandledningen. Modersmålslärare får vara beredda på
att undervisa i modersmålet på alla stadier från förskola till gymnasium,
ge studiehandledning i alla ämnen på alla nivåer och dessutom bedriva
socialt kontaktarbete. Studiehandledningsuppgiften kräver goda kunskaper i svenska språket och i skolans alla ämnen, vilket anses vara orimligt.
För att kunna ge studiehandledning med goda resultat fordras ett nära
samarbete mellan modersmålslärare och andra berörda lärare. Samarbetet fungerar i allmänhet inte på ett godtagbart sätt. Istället betraktas modersmålsundervisningen och studiehandledningen oftast som en
separat verksamhet vid sidan om elevens ordinarie skolarbete.
I Edberg & Holmegaards (1982) studie om modersmålsundervisningen i gymnasieskolan belyses till viss del modersmålslärarnas arbetssituation. Undersökningen baseras på enkäter och intervjuer med bl a
modersmålslärare och elever i gymnasieskolan samt på studiebesök på
ett antal gymnasieskolor.
Lärarna menar att modersmålsämnets status är låg. Det har också
knappa resurser, en svårhanterlig organisation, brist på utbildade lärare
och fungerande läromedel samt diffusa betygsättningsregler. Lärarna
menar vidare att modersmålsundervisningen inte bara bör vara undervisning i modersmålet utan också syfta till att på modersmålet ge eleverna
de ord och begrepp och kunskaper som är specifika för den aktuella
gymnasielinjen.
Sariaslan (1981) diskuterar i sin rapport, utgiven av Expertgruppen
för invandringsforskning, de problem som är förknippade med utbildning av turkiska elever i Sverige i allmänhet och med utbildningen av
turkiska modersmålslärare i synnerhet. Studien baseras bland annat på
intervjuer med turkiska vuxna invandrare och 73 turkiska modersmålslärare i Stockholm och Göteborg samt klassrumsobservationer.
Författaren drog slutsatsen att modersmålsundervisningen har låg
kvalitet. Det saknades studieplaner och målbeskrivningar och läromedlen var inadekvata för ämnet. Lärarnas kompetens var inte tillräcklig för
att ge studiehandledning av god kvalitet. De flesta modersmålslärarna
menade att tvåspråkiga klasser var den bästa lösningen på turkiska barns
utbildning. Samtidigt såg många föräldrar och lärare sådana klasser som
ett uttryck för segregation.

Arbetsvillkoren på 1990-talet

I sin avhandling i internationell pedagogik från Stockholms universitet
beskriver Kostoulas-Makrakis (1995) bland annat modersmålslärares syn
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på modersmålsundervisningen. 14 modersmålslärare i grekiska deltog i
en telefonintervju. Frågor som togs upp gällde elevernas språkbehärskning, Greklands och Sveriges policy i fråga om modersmålsundervisning,
modersmålslärarnas yrkeskompetens, faktorer som underlättar eller försvårar modersmålsundervisning samt möjliga sätt att förbättra denna
undervisning för grekiska elever.
I intervjun framkom ett stort antal synpunkter av vilka endast en del
kan redovisas här. De flesta lärarna ansåg om modersmålslärares kvalifikationer att det var viktigt att de var tvåspråkiga och hade kunskap och
erfarenhet av det samhälle i vilket eleverna växer upp.
Samtliga lärare ansåg att den nya svenska praxisen i fråga om modersmålsundervisning som började gälla i början av 1990-talet skulle få ett
negativt inflytande på grekiska elevers möjligheter till bevarande av
modersmålet. Detta gäller schemaläggning utanför skoldagen, ett minsta
elevantal i kommunen för att kommunen ska bli skyldig att erbjuda
undervisning11 och borttagandet av öronmärkta ekonomiska medel för
modersmålsundervisningen. Lärarna påpekade också att modersmålsundervisningens status kommer att sjunka ytterligare när undervisningen
läggs utanför timplanebunden tid. De menade även att en del föräldrar
istället kommer att sända sina barn till Grekland för skolgång.
På frågan om vilka problem lärarna upplever i sin yrkesverksamhet
betonades gång på gång brist på lämpliga läromedel, modersmålsundervisningens låga status, samt modersmålslärarnas ambulerande tillvaro.
Andra problem som nämndes var elevernas låga motivation för modersmålsstudier och schemaläggningen av modersmål på eftermiddagar.
För att modersmålsundervisningen skulle förbättras menade lärarna
att det skulle behövas fler lektioner och bättre schemaläggning. Dessutom ansågs stöd från föräldrarna viktigt. Lärarna efterlyste vidare en
positiv attityd till modersmålsundervisningen från de svenska lärarnas
sida. Vidare påpekade man behovet av fortbildning för modersmålslärare och produktion av läromedel för svenska förhållanden.
Lärarnas uttalanden om elevernas färdigheter i grekiska pekade på att
eleverna värderade skriftspråkliga färdigheter mycket lägre än muntliga.
Eleverna var ovilliga inför skriftliga uppgifter och läsuppgifter. Lärarna
ansåg att språkfärdigheterna bland eleverna var starkt varierande ”från
barn med ett mycket begränsat ordförråd till sådana som kan tala mycket
bra” (s 99).
I Ajagán-Lesters (1996) undersökning beskrivs, som nämnts ovan,
arbetsvillkoren för 20 modersmålslärare i tio olika språk i Stockholms
stad. Modersmålen är bosniska, finska, grekiska, italienska, kurdiska
polska, spanska, somali, tigrinja och turkiska. De bygger på intervjuer
med lärarna under läsåret 1995/1996.
Arbetsvillkoren uppfattas som negativa av den övervägande delen
lärare. Intervjuerna vittnar om en verksamhet som tenderar att vara
utanför det vanliga skolarbetet. Det föreligger även tydliga indikationer
på att undervisningsvillkoren har försämrats. Detta kommer till uttryck
bl a i schemaläggning utanför timplanebunden tid, genom att elever får
långa skoldagar och blir stressade samt genom att elever i förskoleklassen riskerar att bli utan undervisning.
Att undervisningen placerats utanför den vanliga skoltiden har fått
negativa konsekvenser. Kontakten med andra lärare kan betecknas som
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I grundskoleförordningen
finns inte några uppgifter
om gruppstorlek. Däremot
krävs det minst fem elever i
kommunen som har samma
modersmål för att kommunen ska vara skyldig att
anordna modersmålsundervisning. Även andra villkor
måste vara uppfyllda.
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nästan obefintlig. Olika sätt att möjliggöra kontakter med andra lärare
är att t ex ge studiehandledning, att undervisa i modersmål som språkval
eller att behålla samma skolor i tjänstgöringen under flera läsår.
Kontakten med föräldrarna uppfattas som tämligen konfliktfylld. Föräldrarnas krav är, ur lärarnas perspektiv, inte möjliga att tillgodose. De
ständiga ändringarna i tjänstefördelningen upplevs av samtliga intervjuade lärare som negativa inslag i arbetet.
Heterogeniteten inom undervisningsgrupperna har ökat och försvårat undervisningen. Elevsammansättningen inkluderar elever med olika
åldrar, med påtagligt olika språkfärdigheter och varierande kulturell
bakgrund. Detta upplevs av lärarna som en metodiskt olöslig fråga.
Arbetsplanerna anses av lärarna som positiva och värdefulla dokument som ger betydelsefulla riktlinjer. Ändå uppfattar lärarna kursplanernas mål som svåra och orealistiska. Den temainriktade planeringen
förefaller vara dominerande. Föräldrarnas krav och förväntningar influerar planeringsarbetet.
Att modersmålsundervisningen bidrar till att utveckla en positiv
dubbel kulturtillhörighet hos eleverna betonas i samtliga intervjuer.
Läromedelsfrågor uppfattas som relevanta områden som måste förbättras.
Tingbjörn (1996) författade en rapport till Skolverket som underlag
för beslut vid översyn av modersmålsundervisningen 1996. I denna ingår
resultat från två enkät- och intervjuundersökningar. I den ena enkätundersökningen beskriver modersmålslärare sin syn på sin arbetssituation och i den andra enkätundersökningen ger skolledare sin syn på
modersmålsundervisningen. I en intervju medverkade skolledare och i
den andra administratörer av modersmålsundervisningen av annat slag
än skolledare.
I studien ombads modersmålslärare, som var verksamma i Göteborgs
kommun år 1995, att besvara en enkät om synen på sitt arbete. 82 lärare
som representerar 34 språk besvarade enkäten. Tingbjörn menar att det
med stor sannolikhet råder en stor enighet i de övergripande frågeställningarna även oavsett ort och region utanför Göteborgsområdet.
Av resultaten framgår att lärarna har en betydande erfarenhet av
undervisning i den svenska skolan och i sitt ämne. Genomsnittligt har
modersmålslärarna undervisat i modersmål i 12 år. Variationsvidden är
dock mellan ett halvt år och 31 år. De flesta lärarna har undervisat
mellan 10 och 20 år. I stort sett samtliga har någon typ av lärarexamen
antingen från ursprungslandet eller från Sverige. En majoritet av lärarna
har heltidstjänst.
Positiva aspekter av modersmålsundervisningen som framkommer i
enkäterna är att modersmålslärarna generellt finner kontakten med sina
elever och deras föräldrar mycket givande. Många känner vidare att de
har ett viktigt arbete.
I enkäterna finns ett mycket stort antal förslag på förändringar av
modersmålsundervisningen. Strax under hälften av lärarna anser att
undervisningen borde förläggas till timplanebunden tid och inte efter
elevens ordinarie skoltid. Det finns önskemål om stadiegrupper istället
för spridningen på elevåldrar och -nivåer. Andra menar att undervisningsvolymen bör ökas. Några lärare menar att modersmål bör bli ett
obligatoriskt ämne för eleverna. Ytterligare förändringsförslag gäller
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timantalet i studiehandledning liksom dennas ställning i skolan, öronmärkning av anslag till modersmålsundervisning, fortbildningsinsatser
för modersmålslärare och förläggning av modersmålsundervisning till
elevens egen skola.
Några modersmålslärare pekar på bristande förståelse för ämnet och
dess låga status och behandling i skolan. En del lärare menar att schemaläggning utanför kursplanebunden tid medför begränsad kontakt med
personalen vid de olika skolorna. Några förändringsförslag gäller den
problematiska läromedelssituationen. Vissa lärare menar vidare att det
behövs förändringar av lokalsituationen och fördelningen av undervisningen i skolenheter.
Skolledarenkäten tillsändes 45 skolledare i Göteborgs kommun. Vid
urvalet eftersträvades geografisk, demografisk och stadiemässig representativitet. Svar erhölls från 20 rektorer, varav samtliga tjänstgör i
invandrartäta skolor. Av resultaten framgår att det inte verkar vara alltför
svårt för eleverna att få delta i modersmålsundervisning, bortsett från de
elever som har modersmål som få i kommunen talar. Mycket samstämmiga svar har avgivits på frågan om schemapositionen. Samtliga rektorer
har svarat att undervisningen är förlagd utanför timplanebunden tid.
Av de enskilda svaren framgår vidare att information som skolan distribuerar till föräldrarna förefaller bestå av en anmälningsblankett och
en broschyr. Strax under hälften av rektorerna anger att denna skriftliga information kompletteras med möten eller muntlig information,
förmedlad av modersmålslärare och klassföreståndare.
Av skolledarenkäten framgår vidare att de flesta rektorerna sällan
känner till antalet modersmålslärare som undervisar på den egna skolan
och inte heller deras kvalifikationer på grund av att modersmålslärarna
inte är anställda vid en viss skola, utan istället vid resursnämnder.
Rektorerna erbjöds att komma med eventuella förslag till förändringar av modersmålsundervisningens organisation och innehåll. Erbjudandet utnyttjades av halva antalet svarande. De flesta ger organisatoriska
förslag, men dessa varierar mellan rektorerna. En tendens i svaren är att
rektorerna önskar ökad vuxenaktivitet och ökat föräldraansvar genom
invandrarföreningar samt att de yngsta eleverna ska få modersmålsundervisningen på sin egen skola.
Slutfrågan i skolledarenkäten gav rektorerna en möjlighet att ta upp
sådant som inte medtagits i enkäten eller att fördjupa och utveckla
någon aspekt av de övriga frågorna. Möjligheten nyttjades av 12 skolledare. Svaren kännetecknas av en mycket stor temaspridning, men berör
till stor del tillägnandet av svenska språket. Frågor som rör modersmålsundervisningen verkar inte vara lika centrala för rektorerna. En
förmodad orsak är att denna undervisning i allt väsentligt numera ombesörjs av resursnämnder eller motsvarande till vilka modersmålslärarna är
knutna. En annan trolig orsak är att rektorerna är mer intresserade av
utvecklingen av elevernas svenska än deras modersmål.
Djupintervjuerna med sex utvalda rektorer visar att engagemanget
för modersmålsundervisningen är mycket olika bland dessa skolledare.
Rektorernas utsagor varierar från att inga särarrangemang bör företas
för invandrarelever till att modersmålsundervisning ska ledas av välutbildade lärare i nära samarbete med lärare i svenska som andraspråk
(s 124–125).
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De flesta rektorerna har dock en mycket positiv attityd till undervisningen som sådan och ser den nästan genomgående som viktig även
för elevernas andraspråksinlärning. Inställningen är dock inte positiv till
den grad att de är villiga att bereda plats för ämnet på schemat i konkurrens med övrig undervisning.
I Tingbjörns studie ingick slutligen intervjuer med sex personer som
har långvarig och omfattande kunskap och erfarenhet av modersmålsundervisningens organisation. De består av personer som är kommunoch områdesansvariga för modersmålsundervisningen i Göteborg eller
som, i några fall, haft ansvar för den tidigare modersmålslärarutbildningen. Bedömningarna från dessa personer har varit samstämmiga,
även om dessa utifrån sina egna erfarenheter prioriterat och betonat
olika frågor. I inget fall har deras synpunkter skilt sig från varandras på
ett oförenligt sätt.
De intervjuade förordar i hög grad tvåspråkiga undervisningsmodeller. De menar dock att detta är möjligt endast i språk med ett stort
elevunderlag inom ett geografiskt område. De intervjuade för även in
tanken på en utökning av modersmålsundervisningen till cirka fem
timmar per vecka. De menar också att modersmål bör tillåtas som ett
nybörjarspråk. Återupptagandet av lärarutbildning och fortbildningsverksamhet för modersmålslärare ses som något mycket positivt.
Ytterligare en förenande ståndpunkt mellan de intervjuade personerna är uppfattningen om att studiehandledningen på modersmålet
borde utökas markant i förhållande till dess nuvarande volym. En annan
företeelse som diskuterades är bristen på adekvata läromedel samt problem med att få tillgång till aktuell information från de enskilda skolorna, vilket har försvårats på grund av att lärarna inte längre är knutna
direkt till skolorna.

Modersmålslärarnas sociala och pedagogiska isolering

Jonsson Lilja (1999) har författat en rapport som belyser modersmålslärarnas upplevelser av sin arbetssituation i Göteborg. Hon relaterar dessa
upplevelser till hur stor överensstämmelsen är mellan intentionerna och
genomförandet av hemspråksreformen samt skapandet av den mångkulturella skolan.
De empiriska resultaten baseras på en enkätundersökning och intervjuer. I enkätundersökningen ingick samtliga 109 verksamma modersmålslärare i Göteborgs kommun. 90 modersmålslärare, eller 83 procent
av dem besvarade enkäten. 10 modersmålslärare med lång yrkeserfarenhet intervjuades. Data samlades in i slutet av 1990-talet.
Av resultaten framgår tydligt att arbetsvillkoren för modersmålslärare
inte motsvarar det ideal som uttrycks i de olika styrdokumenten. Majoriteten av modersmålslärarna upplever ett utanförskap i skolan, vilket
påverkar deras lärarroll negativt. De avgörande faktorerna i det upplevda utanförskapet är både pedagogisk och social isolering.
Den pedagogiska isoleringen utgörs av följande aspekter. De flesta
modersmålslärarna undervisar efter elevernas ordinarie skoltid, vilket
försvårar samarbetet med övriga lärare. Modersmålslärarna har vidare
obefintliga möjligheter att delta i skolornas kompetenshöjande aktiviteter, konferenser, planerings- och utvecklingsarbete. Därigenom försvåras
en pedagogisk dialog med andra lärare. I skolornas arbetsplaner nämns
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oftast inget om modersmålsundervisningen, troligen av den enkla anledningen att modersmålslärarna inte ges möjligheter att vara delaktiga vid
författandet av arbetsplaner. Modersmålslärare kan inte heller tillföra
arbetslaget pedagogiska infallsvinklar utifrån sin specialkunskap, eftersom de inte ingår i arbetslagen i de enskilda skolorna. Enligt författaren
kan detta leda till att lärarna i arbetslaget inte har det mångkulturella
perspektivet i undervisningen.
Den sociala isoleringen kännetecknas bland annat av att den dagliga
samvaron i skolan inte kommer modersmålslärarna till del, eftersom
arbetstiden är förlagd till efter elevernas skoltid. Den sociala isoleringen
är märkbar även i att de flesta modersmålslärarna sällan blir inbjudna till
skolornas personalfester och andra liknande tillställningar.
Modersmålslärarna menar vidare att deras delaktighet i det pedagogiska arbetet med andra lärare även förhindras av den nuvarande organisationen av modersmålslärarna i Göteborg. Lärarna är knutna till större
enheter varifrån de enskilda skolorna köper modersmålsundervisning.
En annan bidragande orsak till problemet är det stora antalet skolor som
lärarna tjänstgör på samt de långa avstånden mellan dessa.
Av rapporten framgår även andra problem i modersmålslärarnas
arbetsvillkor. En del modersmålslärare menar att det finns ett latent motstånd i samhället mot modersmålsundervisningen, vilket i sin tur påverkar skolpersonalens attityder till ämnet negativt. De får över huvud taget
sällan stöd och uppmuntran av skolans personal. Ungefär hälften av
modersmålslärarna upplever sällan öppenhet, tolerans och trygghet på
sina skolor.
Jonsson Liljas slutsats är att modersmålslärarnas viktiga kunskaper
och erfarenheter inte kommer skolan till godo på grund av modersmålslärarnas isolering och utanförskap. Konsekvenserna av denna negativa
särbehandling eller institutionella diskriminering motverkar det officiellt fastslagna målet om ett interkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

Sammanfattning

Lärarnas arbetssituation är ogynnsam på grund av organisatoriska faktorer. De modersmålslärare som undervisar efter elevernas timplanebundna tid har nästan obefintlig kontakt med övriga lärare och känner
sig därför pedagogiskt och socialt isolerade. De lärare som organisatoriskt tillhör en modersmålsenhet och som tjänstgör på flera skolor upplever detta som problematiskt. Många modersmålslärare möter negativa
attityder till modersmålsundervisningen från kollegor och över huvud
taget i det svenska samhället.

Elevernas och föräldrarnas syn på och val av
modersmålsundervisning
Elevernas och föräldrarnas syn på modersmålsundervisningen får konsekvenser för huruvida eleven väljer att delta i undervisningen eller
inte. I olika studier har man försökt att utröna olika bakomliggande faktorer som medför att eleven deltar i eller avstår från att delta i undervisningen.
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Föräldrarnas syn på modersmålsundervisning

Ajagán-Lester (1996) utförde bl a en enkätstudie som syftade till att
belysa hur föräldrar uppfattar modersmålsundervisningen och hur de
upplever sina möjligheter att påverka den. Formuläret skickades ut till
509 föräldrar som representerar tio olika modersmål i Stockholms stad.
289 föräldrar besvarade enkäten. Det största bortfallet koncentrerades
till tre grupper, nämligen grekiska, somali och tigrinja.
Av resultaten framgår att föräldrarna har en påtaglig kontakt med
modersmålslärarna. Ändå uppger en övervägande del av föräldrarna
att de inte får information om undervisningens mål, planering och
innehåll, vilket ger indikationer på att de utövar ett svagt inflytande på
modersmålsundervisningen.
En majoritet av föräldrarna tillskriver modersmålsundervisningen
positiva effekter. De flesta föräldrarna är av den åsikten att barnen kan
tala, läsa och skriva bättre på modersmålet på grund av modersmålsundervisningen. Undervisningen har också, enligt föräldrarna, varit lyckad
vad beträffar kulturella aspekter.
Föräldrarna anser vidare att verksamheten bör vara timplanebunden
och att ämnet måste få samma status som andra skolämnen samt att timantalet måste utökas.
Med hjälp av föräldraenkäten kunde olika faktorer ringas in som är
betydande för valet av modersmålsundervisning. De främsta av dessa är
att i framtiden kunna ge barnen en möjlighet att välja bosättningsland
och att kunna behålla kontakten med släktingar samt att modersmålet
ska kunna vara till hjälp för framtida studier både i Sverige och utomlands.

Mikro- och makroperspektiv

Ett avhandlingsarbete i pedagogik från Linköpings universitet, författad
av Sahaf (1994), belyser vilka sociala, psykologiska, pedagogiska, språkliga och kulturella faktorer som påverkar invandrarelevers önskan att
bevara sitt modersmål och utveckla sin icke-svenska kulturella identitet
samt vad som i det sammanhanget avgör om de väljer att delta i modersmålsundervisning eller inte. Huvudresultaten i undersökningen baseras på 20 iranska elever i gymnasieskolan, vilka intervjuats och testats
samt observerats under olika lektioner. Observationer och test genomfördes över en period av tre år under 1989–1991. Under det första av
dessa år gick eleverna i ITK, dvs en introduktionskurs för invandrarelever med begränsade kunskaper i svenska språket inför gymnasiala
studier. Eleverna var således tämligen nyinflyttade till Sverige. I undersökningen ingick även intervjuer med bl a 35 modersmålslärare. Även
annat material användes, men det kommer inte att beröras här.
En tolkningsram som används i avhandlingen är att invandrareleverna
lever i ett dubbelt ekosystem med avseende på språk och kultur. I ideala
fall uppnår eller skapar de ett jämviktsförhållande i detta dubbla system.
Huruvida detta lyckas beror på hur den enskilda individen påverkas av
olika faktorer i omgivningen. De faktorer som diskuteras är grupperade
på fyra olika nivåer: socio-kulturell nivå, organisatorisk nivå, nivån individuella processer och undervisningsnivå.
Generellt kan sägas att det sätt på vilket de 20 gymnasieeleverna upplever olika faktorer inom nivåerna skiljer sig tämligen markant från det
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första året till det tredje året. Detta beror på att eleverna vid det första
tillfället var tämligen nyinvandrade till Sverige, vilket innebär att de
ännu inte bildat sig en klar bild av den svenska skolan. De baserar också
sina omdömen mer på värderingar från ursprungslandet än på svenska
värderingar.
Störst inflytande har, enligt analysen, faktorer på socio-kulturell makronivå. Faktorer som genomgående inverkar positivt på invandrarungdomarnas syn på sitt modersmål och bakgrundskultur är å ena sidan
statens förhållningssätt och å den andra värderingar inom den egna
kulturen. Det faktum att svenska staten stödjer undervisning i minoritetsspråket inom skolans ram uppfattas som ett erkännande av språkets
värde. Nödvändigheten av att vara delaktig i den egna familjen och den
egna minoritetsgruppen utgör också ett avgörande motiv för att bevara
kunskaperna i modersmålet och ursprungskulturen.
En negativ inverkan på synen på modersmålet och ursprungskulturen hade däremot massmediernas behandling av modersmålsämnet. Ett
antal förhållanden som togs upp i massmedierna under åren 1990–1992
gjorde eleverna osäkra på värdet av modersmålsundervisning, eftersom
de uppfattade massmediernas spegling som majoritetens kollektiva uppfattning om modersmålsundervisning. Eleverna kommenterade sådant
som mediernas diskussioner av nedskärningarna av resurserna för
modersmålsundervisning, reduceringen av schematid för modersmålsundervisningen, modersmålslärarnas osäkra anställningssituation, schemaläggning efter skoldagen samt modersmålens status i samhället. Allt
detta gav negativa signaler angående modersmålets värde.
Faktorerna på vad Sahaf kallar organisatorisk nivå hade alla ett negativt inflytande på elevernas benägenhet att välja modersmålsundervisning. Faktorerna är planering, policybeslut och kulturella företeelser.
Dessa gäller sådant som planeringen för hur modersmålslektionerna
är schemalagda jämfört med andra ämnen, särskilt jämfört med andra
språkämnen, samt vilken slags policy i beslut om modersmålsundervisningens generella uppläggning som förekommer på enskilda skolor.
Frågan om kulturella företeelser gäller värdet av att behärska svenska
språket och förstå svensk kultur. Under de två senare undersökningsåren
har alla dessa faktorer ett negativt inflytande på elevernas syn på modersmålsundervisningen, medan inflytandet är huvudsakligen positivt eller
neutralt under det första året.
På nivån individuella processer diskuteras faktorer som motivation,
beteende/attityder och inlärningserfarenheter. För de två första faktorerna sker en förskjutning från ett huvudsakligen positivt inflytande
under det första undersökningsåret till ett huvudsakligen negativt under
det sista. Motivation för bevarandet av modersmålet och attityder till
modersmålet sjunker successivt, medan effekten av inlärningserfarenheter utvecklas från att ha varit neutrala till att vara negativa. Eleverna
tycker alltså efter hand att de inte utvecklas tillräckligt mycket i modersmålet, trots att de deltar i undervisning.
På undervisningsnivån är majoriteten av faktorerna negativa. Detta
gäller läromedel och undervisningsmaterial, hur modersmålslektionerna är planerade och schemaläggningen utanför timplanebunden tid.
Gruppindelning är en faktor som är svagt positiv.
Sahaf urskiljer tre förhållningssätt som dessa faktorer sammantaget
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kan leda till för enskilda elever: totalt avståndstagande, dvs motstånd
mot båda kulturerna, partiellt avståndstagande, dvs motstånd mot en
av kulturerna, respektive acceptans av båda kulturerna. Individer som
har det första förhållningssättet uppvisar identitets- och personlighetsproblem i form av brist på självförtroende, självkännedom och en känsla
av rotlöshet. Deras behärskning av såväl modersmålet som svenska språket är funktionellt begränsad till den dagliga vardagskommunikationen.
De avbryter ofta sin skolgång i förtid. Individer av den andra kategorin
karaktäriseras av emotionell instabilitet och depression och uppvisar
identitetsproblem. De behärskar i regel svenska språket på högre nivå
än modersmålet. Avbrottsfrekvensen är lägre än för individer med det
första förhållningssättet. Individer i den tredje kategorin, som kallas
jämviktsgruppen, betonar samverkan och är angelägna om att behärska
modersmålet och svenska språket. De har mindre problem än de andra
två grupperna och betraktar sig som iranska invandrare i Sverige, snarare än som endast iranier.
Det måste påpekas att den grupp elever som undersökts är liten. Den
är också speciell på så sätt att det är fråga om elever som har vistats i
Sverige under en jämförelsevis kort tid. Därför är det problematiskt att
generalisera resultaten till andra elevgrupper.
Enligt modersmålslärarna i Sahafs undersökning är de vanligaste
skälen till att elever hoppar av från modersmålsundervisningen följande:
för litet antal veckotimmar, olämplig schemaläggning, magra resultat
efter en periods undervisning, begränsad lärarkompetens, råd från
andra att hoppa av, modersmålsundervisningens ringa betydelse jämfört
med andra ämnen, samt brist på lämpliga läromedel.
Modersmålslärarna menade vidare att en effektiv modersmålsundervisning främst är beroende av stöd från skolan och samhället, stöd
från hemmet och minoritetsgruppen, samarbete mellan hem och skola,
mellan modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk samt
mellan lärare och elev. Andra viktiga faktorer är lärarnas kompetens,
lämpliga läromedel, att modersmålsundervisningen är schemalagd inom
skoldagen samt att innehållet i undervisningen är relaterat till verkligheten både i ursprungslandet och i Sverige.

Föräldrars och modersmålsberättigade elevers bakgrund

Lange (1996) redogör i sin rapport, som är utgiven av Centrum för
invandringsforskning vid Stockholms universitet, för bl a samband
mellan deltagande i modersmålsundervisning och vissa bakgrundsfaktorer hos elever och deras föräldrar
Rapporten baseras på en tilläggsenkät som Skolverket bifogat den
tredje uppföljningsstudien av elever som slutat grundskolan vårterminen
1988 (de föregående rapporterna utgörs av Löfgren 1991 och Skolverket
1992). I studien ingick 4 385 ungdomar varav omkring hälften är födda
utomlands i 95 olika länder. Föräldrarna till de i Sverige födda eleverna
kommer från 52 olika länder. Av samtliga ungdomar i studien har 42 procent deltagit i modersmålsundervisning i grundskolan.
Sambanden mellan deltagandet i modersmålsundervisning och bakgrundsvariablerna, dvs de kännetecken och livsomständigheter som i
tidshänseende ligger före modersmålsundervisningen, är mycket svaga.
Omständigheter som medför en viss ökning av sannolikheten för att
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man deltagit i modersmålsundervisningen är utländskt medborgarskap
hos både elev och föräldrar, att eleven är född utomlands, att eleven har
högre ålder vid invandringen samt att eleven och modern har kortare
vistelsetid i Sverige.
Varken kön eller socialgruppstillhörighet tycks ha någon betydelse
för deltagande i modersmålsundervisning, det sistnämnda med ett visst
undantag. Närmare bestämt har de finländska ungdomar som har lägre
socioekonomisk status en något högre andel deltagande i modersmålsundervisningen jämfört med dem som tillhör andra socioekonomiska
grupper.
Av studien framgår vidare att modersmålsundervisningen i grundskolan har ett samband med användandet av modersmålet. De som deltagit
i sådan undervisning tenderar att använda sitt modersmål mer frekvent
än de som inte deltagit. Detta gäller framför allt språkanvändningen
i intimsfären och skrivande. Att ha deltagit i modermålsundervisning
saknar emellertid samband med bruket av modersmålet i arbete eller
studier.
I två av elva undersökta nationella grupper – finländare och chilenare
– föreligger positiva samband mellan deltagande i modersmålsundervisning i grundskolan och självskattning av sina egna kunskaper i svenska
språket. De som haft sådan undervisning skattar sin kompetens högre än
de som inte haft modersmålsundervisning.
Sju av elva undersökta nationella grupper visar medellåga till medelstarka positiva samband mellan betyg i svenska och hemspråk i åk 9.
Variationen i betygen i hemspråk är betydligt mindre än variationen i
betyg i svenska från år 9. I de flesta grupper är de vanligaste betygen i
hemspråk 4 och 5, medan betygen i svenska varierar längs hela skalan,
från 1 till 5.
Av studien framgår avslutningsvis elevernas samhörighet med
ursprungskulturen och med den svenska kulturen. Om ungdomarna är
födda utomlands eller har invandrat vid högre ålder, om man varit i
Sverige kortare tid, har utländskt medborgarskap och har haft modersmålsundervisning i grundskolan ökar sannolikheten för att man är ”integrerad tvåkulturell”, dvs känner stor samhörighet med båda ländernas
kulturer och tror sig vara uppfattad som både svensk och invandrare,
eller ”assimilerad tvåkulturell”, dvs att man känner liten samhörighet
med ursprungslandets kultur, stor samhörighet med svensk kultur och
tror sig vara uppfattad som både svensk och invandrare.
I Edberg & Holmegaards (1982) studie anger endast två av 67 gymnasieelever att de valt att studera modersmål av taktiska skäl, troligtvis för
att höja betygsmedelvärdet. Samtliga andra elever anger att de studerar
ämnet för att det är intressant. Modersmålsberättigade elever som inte
studerar modersmål anger oftast att det beror på att de inte har tid eller
att skolan inte kunde ordna lärare i deras modersmål.
I Sjödoffs (1989, se även 1991) avhandling ingick förutom språkliga
data en enkätundersökning om typiska drag hos sverigefinska familjer
vars barn antingen undervisats i svenska klasser med deltagande i
modersmålsundervisning eller i sammansatta klasser. Undersökningen
omfattar åren 1978 till 1985.
Av resultaten framgår att de föräldrar som har valt svensk klass med
modersmålsundervisning för sina barn kom till Sverige en och en eller
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i mindre grupper. De har oftast god språkbehärskning i svenska språket
och de umgås i regel inte bara med landsmän utan också med svenskar.
Många talar svenska i hemmet. Hälften av dessa föräldrar upplever att de
har en finsk identitet. En tredjedel anser sig ha en dubbel identitet.
Tuomela (2001) redogör i en delstudie i sin avhandling utifrån elevoch föräldraenkäter, för vissa variabler i sverigefinska föräldrars och
elevers sociala situation samt dessas språkanvändningsmönster. Föräldrarna hade placerat sitt barn antingen i svensk klass med deltagande
i modersmålsundervisning, tvåspråkig klass eller sverigefinsk friskola.
Eleverna befann sig i år 3, 6 respektive 9.
Eleverna i svensk klass har i genomsnitt mer inslag av svenska i sin
etniska identitet än eleverna i tvåspråkiga klasser och sverigefinska friskolor. Eleverna och deras föräldrar i svensk klass använder i högre grad
svenska språket, såväl med familjemedlemmar som i övrigt umgänge, än
dem i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna. Oavsett elevgrupp
konsumerar både föräldrar och elever svenska medier i högre omfattning än finska. Eleverna i svensk klass och sverigefinsk friskola har i
denna undersökning något högre socioekonomisk status än dem som
väljer tvåspråkig klass.
Föräldrarna anger flera orsaker till att eleverna deltar i modersmålsundervisning. De vanligaste skälen är att barnen ska kunna kommunicera med sina släktingar i Finland, att de ska lära sig att läsa och skriva
finska samt att de ska kunna upprätthålla och utveckla språket.
Tuomela (1993) utförde inom projektet Tvåspråkighet i skolan vid
Stockholms universitet en enkätundersökning vari sverigefinska elever
i svensk klass med hemspråksundervisning och elever i tvåspråkig klass
skattade sina färdigheter i finska och svenska samt sitt språkval med olika
personer. 46 elever varv 40 fick sin undervisning i tvåspråkig klass och 6
elever i svensk klass ingick i projektet. Eleverna medverkade i två årskurser, i åk 4 och 6 samt i åk 7 och 9. Dessa data kompletterades med data
från 28 elever som fick sin undervisning i svensk klass.
Av resultaten framgår att de flesta eleverna på mellan- och högstadiet i svensk klass enligt självskattningar behärskar svenska på en högre
nivå än finska. En övervägande del av eleverna i hemspråksklass under
samma stadier behärskar, utifrån sin egen uppfattning, finska på en
högre nivå än svenska. Betydligt fler elever i hemspråksklass skattar att
de behärskar både finska och svenska mycket bra jämfört med elever i
svensk klass. Språkanvändningsmönstret med familjemedlemmar och i
bekantskapskretsen samt vid mediakonsumtion är i stort sett detsamma
som för elever och föräldrar i Tuomelas (2001) senare studie.
Inom ramen för ett nordiskt forskningsprojekt om invandrarspråk i
de nordiska länderna genomförde Latomaa (1993) en undersökning av
invandrarföräldrars attityder till tvåspråkighet. När det gäller Sverige studerade hon intervjusvar från finska föräldrar i Sverige. På frågan varför
man valde hemspråksundervisning för sina barn togs språkbevarandet
upp som ett viktigt skäl, men möjligheter för barnen att lära sig hemlandets historia, kultur, traditioner och geografi berördes också.
I Löfgrens (1991) undersökning framgår att elever som deltagit i
modersmålsundervisning i de flesta fall är nöjda med denna. Majoriteten av dem som inte deltagit anger som skäl att det skulle bli för krävande att delta eller att de inte behöver undervisning.
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Johansson (2000) undersökte bl a nio elevers attityder till modersmålet genom en enkät och intervjuer. Vissa av dessa elever deltog i modersmålsundervisning. Flera av de nio eleverna upplever sina kunskaper i
sitt modersmål som något positivt, men de flesta är trots detta negativt
inställda till modersmålsundervisningen. Bakom detta antas ligga bland
annat modersmålsundervisningens låga status. Detta kan, enligt Johansson, förklaras som ett uttryck för hur elevens vilja att närma sig det
svenska språket och en mer svensk identitet leder till en medveten
eller omedveten distansering från modersmålsundervisningen. Johansson menar vidare att omgivningens negativa attityder till modersmålsundervisningen kan medföra att elever visar likgiltighet eller ointresse för
modersmålet för att skydda sin egen person.

Sammanfattning

Det finns en mängd olika variabler, både på mikro- och makronivå, som
har betydelse för om eleverna väljer att delta i modersmålsundervisning.
Elevernas och deras föräldrars bakgrund har endast begränsad betydelse
för deltagande i modersmålsundervisning. Det framgår vidare att de
flesta elever som deltar i modersmålsundervisning är nöjda med denna
och en övervägande del föräldrar tillskriver modersmålsundervisningen
positiva effekter. Eleverna i svensk klass med modersmålsundervisning
har en något mer svensk identitet än elever i tvåspråkiga undervisningsmodeller.

Attityder till modersmålsundervisning
Elevers, deras föräldrars samt lärares och skolledares attityder till modersmålsundervisningen har framgått i tidigare avsnitt. Det finns en samstämmighet i modersmålslärarnas upplevelser av att det finns negativa
attityder till undervisningen såväl inom som utanför skolan. Även många
elever och föräldrar med utländsk bakgrund är av samma åsikt. Den
enda studien som mer ingående försöker utröna attityder till modersmålsundervisningen i samhället i stort är Wingstedts (1998) studie. Den
presenteras härnäst.

Attityder i insändare och hos den svenska befolkningen

Wingstedts (1998) avhandling i tvåspråkighet, vid på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, har som överordnat
syfte att, både från ett historiskt och nutida perspektiv, studera språkideologier, dvs föreställningar om och attityder till språkfenomen, samt
minoritetspolitik i Sverige. Avhandlingen består av tre delstudier. I den
första delstudien ges en historisk översikt av svensk minoritetsspråkspolitik och språkideologi. Särskilt behandlas språkpolitiken i olika tider
rörande de två inhemska minoriteterna samer och tornedalsfinnar. Av
denna historiska översikt har en generell modell för utveckling av språkideologi och språkpolitik utarbetats.
Enligt modellen kan utvecklingen delas in i tre faser. Under den första
fasen finns ingen uttalad språkideologi. Samhället visar ointresse för
språkfrågor. Språklig heterogenitet ses som något naturligt. Den andra
fasen präglas av en strävan mot språklig homogenitet. Språkfrågor har
under denna fas en stor symbolisk betydelse. Språklig heterogenitet
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betraktas som ett problem och språkassimilation ses som en nödvändighet för skapandet av en gemensam nationell identitet. Under den tredje
fasen minskar trycket på språkassimilation. Även om kulturell och språklig mångfald förespråkas från officiellt håll, är åtgärderna för att åstadkomma en sådan mångfald begränsade. Hos stora delar av befolkningen
lever dessutom den monolingvistiska språksynen starkt kvar. Sverige är
nu inne i den tredje fasen.
I den andra delstudien diskuteras bland annat attityder till modersmålsundervisning. Denna diskussion ligger i sin tur till grund för den
sista delstudien.
Författarens teoretiska ram i båda dessa delstudier består i att åsikter
om modersmålsundervisningen kan antas ingå i ett större mentalt schema
om språkideologier. Hon utgår därför från hypotesen att modersmålsundervisningen har en metaforisk funktion. Attityder till modersmålsundervisningen kännetecknas å ena sidan av enspråkighet i majoritetsspråket
och därmed ett uttryck för assimilation av invandrare eller å andra sidan
av tvåspråkighet och en strävan efter ett pluralistiskt samhälle.
Diskussionen angående modersmålsundervisning i den andra delstudien grundas på 56 tidningsinsändare från 1990-talet, varav 33 är i positiva och 23 är negativa till modersmålsundervisning. De är osystematiskt
insamlade och data är därför inte statistiskt representativa.
De olika ståndpunkterna eller argumenten indelas tematiskt. Karaktäristiskt för de flesta av dem är att de används både av förespråkarna och
av motståndarna till modersmålsundervisning, men i olika perspektiv.
De olika argumenten presenteras i det följande.
Språkinlärningsargumenten tar fasta på den betydelse modersmålsundervisningen har för utvecklandet av modersmålet, men också den
roll undervisningen har för inlärningen av svenska språket. De insändare som är för modersmålsundervisning menar att denna är nödvändig för att eleverna ska uppnå hög färdighet i språket, särskilt litterata
färdigheter. Dessutom menar man i vissa insändare att inlärningen av
svenska språket gynnas av goda modersmålskunskaper. De insändare
som är emot modersmålsundervisningen menar att denna undervisning
hindrar eleverna från att tillägna sig svenska språket och att undervisningstiden istället borde användas till utökad svenskundervisning.
Med de kognitivt-semantiska eller psykolingvistiska argumenten avses
den roll som språket har för elevernas utveckling. I vissa insändare,
som är emot modersmålsundervisningen, framkommer att invandrarbarnen löper risk för att inte lära sig något av språken i tillräcklig grad,
vilket skulle leda till negativa konsekvenser för lärande i allmänhet, för
begreppsutvecklingen och den kognitiva utvecklingen.
De psykologiska argumenten åsyftar invandrarelevers psykologiska
utveckling. De insändare som är för modersmålsundervisning menar
att modersmålsutvecklingen är nära förknippad med barnets trygghet
och självförtroende. Med andra ord underlättas elevens identitetsutveckling av modersmålsundervisningen. I andra insändare, även de positivt
inställda till modersmålsundervisningen, framgår att undervisningen
stödjer samspelet i familjen. De insändare som är emot modersmålsundervisning menar att invandrarbarn före modersmålsundervisningens
införande var integrerade, både psykologiskt och sociologiskt, trots att
de inte gavs möjligheter till modersmålsundervisning.
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De sociologiska argumenten har sin utgångspunkt i relationen mellan
minoritets- och majoritetsgruppen som kan leda till att minoritetseleverna assimileras, segregeras eller integreras i det svenska samhället.
De insändare som är för modersmålsundervisning kännetecknas av att
de förespråkar ett pluralistiskt samhälle, medan insändare med motsatt
åsikt förespråkar assimilation av invandrare.
De nationalistiska argumenten karaktäriseras av en ängslan hos motståndarna till modersmålsundervisning att denna undervisning kan
medföra att de svenska kulturella traditionerna utarmas när andra
modersmål än svenska kan användas även i formella situationer, exempelvis i skolan. De anser att invandrare istället för att integrera sig borde
assimileras i samhället. De insändare som stödjer modersmålsundervisningen menar att denna undervisning gynnar integrationen av invandrare.
De ekonomiska argumenten ses främst i ett nationellt perspektiv. Motståndarna till modersmålsundervisningen anser att modersmålsundervisningen är för kostsam för samhället. Förespråkarna för undervisningen
menar istället att modersmålsundervisningen är en god investering för
framtiden. De menar att goda kunskaper i andra språk än svenska gynnar
både affärsuppgörelser och internationella relationer.
Med de organisatoriska argumenten avses hur modersmålsundervisningen är organiserad och administrerad. Vissa insändare, som är
anhängare av modersmålsundervisningen, ifrågasätter varför denna ges
på sen eftermiddagstid och inte som en integrerad del av barnens skoldag.
Temat ”analogi eller jämförelser med andra fenomen” omfattar
sådant som jämförelser med andra länder eller historiska jämförelser.
Utgångspunkten är oftast rättviseaspekter. Motståndarna till modersmålsundervisningen ställer sig undrande till varför Sverige ska erbjuda
modersmålsundervisning när sådant arrangemang inte förekommer i
andra länder. Förespråkarna för modersmålsundervisning menar istället
att det är en rättighet i ett demokratiskt samhälle att alla ska få undervisning i sitt modersmål.12
Slutligen, ”bevittnarna” utgår från sin egen situation och sina erfarenheter av att vara invandrare, lärare, skoladministratör etc. De anser
att deras egen position ger dem speciella priviligerier att yttra sig i
frågan. Inom denna grupp finns både anhängare och motståndare till
modersmålsundervisningen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förespråkarna brukar framhäva den psykologiska betydelsen av modersmålsundervisning för invandrarbarns identitetsutveckling och känsla av trygghet. Ett annat ofta
förekommande argument bland dem som är för undervisningen är att
undervisningen utvecklar modersmålet. De som är negativt inställda till
modersmålsundervisningen brukar nämna ekonomiska skäl. En annan
syn som återkommer hos motståndarna till undervisningen är att för
stora minoritetsspråksrättigheter riskerar att leda till segregation och
etniska konflikter. Det framförs även att modersmålsundervisning kan
påverka barnens inlärning av svenska negativt.
Den sista delstudien utgörs av en enkätundersökning om språkideologier i dagens Sverige. Syftet med enkätundersökningen är dels att
finna vilka attityder till framför allt minoritetsspråk som dominerar i
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Sverige, dels att undersöka samband mellan dessa olika attityder. En
grupp frågor berör modersmålsundervisningen.
Enkätundersökningen omfattar 800 slumpvis utvalda personer födda
mellan 1926 och 1976 och med registrerad hemvist i Sverige 1997. Totalt
svarade 331 personer eller 41 procent på enkäten. Enkäten innehåller
bland annat frågor om attityder till modersmålsundervisning. Det bör
påpekas att på grund av den relativt låga svarsfrekvensen finns det flera
svårigheter med att generalisera resultaten.
En femtedel av respondenterna är emot modersmålsundervisningen.
Omkring 80 procent menar att svenska språket är viktigare än modersmålet för invandrarbarn. Ungefär lika många anser att modersmålsundervisningen hämmar ett snabbt tillägnande av svenska språket. Drygt
hälften anser att färdigheterna i modersmålet är viktiga för god andraspråksutveckling. Ungefär lika många anser att modersmålet är viktigt
för elevens trygghet och självförtroende.
Omkring hälften är av den åsikten att modersmålsundervisningen
underlättar integrationen av invandrare. Knappt hälften har den ståndpunkten att invandrarelevernas modersmålsutveckling inte hör hemma
i skolan. En del av dessa menar att invandrarbarnen har all rätt att
utveckla modersmålet, men utanför skolan, t ex i hemmet. Knappt hälften är av den åsikten att modersmålsundervisningen ska finansieras med
privata medel.
Wingstedts studie bekräftar de uppgifter som framkommit i tidigare
studier, vari man också berört attitydfrågor, att attityderna till modersmålsundervisningen tenderar att vara negativa över lag.

Sammanfattning

Det finns både negativa och positiva attityder till modersmålsundervisning. De som förespråkar modersmålsundervisning brukar framhäva
modersmålets betydelse för identitetsutveckling och känsla av trygghet
samt för att utveckla modersmålet. De som är negativt inställda till
modersmålsundervisning brukar ange att den är för kostsam för samhället, att den kan leda till segregation och etniska konflikter samt att den
kan påverka barnens inlärning av svenska negativt.

Modersmålsundervisningens effekter
Jag har inte kunnat finna en enda studie som jämför utvecklingen av
modersmålskunskaper hos elever i svensk klass som å ena sidan deltar i
modersmålsundervisning, och å andra sidan ej deltar i denna undervisning. Istället finns det studier där man jämför språkfärdigheter i modersmålet hos elever som får sin undervisning i svensk klass, och som deltar
i modersmålsundervisning, och hos elever som undervisas i någon tvåspråkig undervisningsmodell. Utifrån dessa studier är det problematiskt
att dra alltför långtgående slutsatser om i vilken grad modersmålsundervisningen utvecklar elevernas modersmål. Däremot ger de värdefulla
kunskaper om skillnader mellan att få modersmålsundervisning som ett
ämne i svensk klass och att få densamma i tvåspråkiga undervisningsmodeller, där även en del av den övriga undervisningen ges på modersmålet.
Det ska påpekas att det finns stora metodologiska svårigheter att iso232
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lera modersmålsundervisningen som enskild bakomliggande faktor i
elevernas språkutveckling eller skolframgång. Därför är det problematiskt att tolka resultaten.

Undervisning i svensk klass med modersmålsundervisning kontra
tvåspråkig undervisning

I detta avsnitt presenteras evalueringsstudier av undervisningsmodellers
effekter på färdigheterna i finska och svenska språket hos sverigefinska
elever i Sverige. Eleverna har antingen undervisats i svensk klass, tvåspråkig klass eller sammansatt klass.13 I vissa studier har en del av eleverna i
svensk klass deltagit i modersmålsundervisning, medan andra inte gjort
det. I de flesta undersökningarna har det ingått en kontrollgrupp med
enspråkiga finska elever i Finland och en med svenska elever i Sverige.
Toukomaa (1977) studerade språkkunskaper och skolframgång hos
351 finska elever i åk 1–9 i Olofström och 336 finska elever i åk 1–6 i
Göteborg under åren 1971–1973. Eleverna i Olofström hade inte fått
någon modersmålsundervisning, medan eleverna i Göteborg hade fått
sådan undervisning i flera år. Dessutom fanns det finska tvåspråkiga klasser i åk 1–3 i Göteborg. Drygt hälften av de undersökta eleverna i Göteborg undervisades i dessa tvåspråkiga klasser.
Språkfärdigheten bedömdes utifrån olika icke-verbala och verbala
delar av intelligenstest, skolmognadsprov på finska och svenska samt ett
vokabulärtest. Även betyg i olika ämnen ingick som bedömningsinstrument. Elever i olika årskurser testades med olika test, vilket försvårar en
jämförelse av resultaten mellan elever i olika årskurser.
I de flesta verbala finska och svenska testen understeg resultaten för
de undersökta eleverna betydligt det genomsnittliga normvärdet för
enspråkiga elever i Finland respektive Sverige. Toukomaa uppskattar att
eleverna ligger efter i sin språkutveckling i finska med mellan tre och
fyra år. Eleverna i Göteborg presterade i de finska testen genomgående
något bättre än eleverna i Olofström, där eleverna inte hade tillgång till
modersmålsundervisning. Däremot uppvisade eleverna i de icke-verbala
testen en i stort sett normal utvecklingsnivå. Resultaten av de svenska
testen i Olofström visar att eleverna i genomsnitt klarade en nivå som
motsvarade den nivå som 10–15 procent av de svenska eleverna med
allra lägst betyg i svenska uppnådde. Genomsnittsbetyget i svenska var
2,2 på lågstadiet och 1,9 på mellan- och högstadiet.
Lasonen (1978) studerade 340 finska elever i åk 1–3 i hemspråksklasser i Eskilstuna år 1977 och i Skövde åren 1975 och 1977. Elevernas
resultat jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 137 finska elever
i Finland och 53 finska elever som undervisades i svenska klasser med
modersmålsundervisning i Skövde. Eleverna testades med icke-verbala
test och med finska läs- och skrivfärdighetstest, psykologiska test och
skolprestationstest. Svenska språket testades med några deltest ur diagnostiska läs- och skrivprov i åk 2 och 3.
Finska språket hos eleverna i hemspråksklasser var på en högre färdighetsnivå än hos eleverna i svenska klasser. I samtliga finskspråkiga test
fick de finska eleverna i Sverige dock betydligt lägre resultat än kontrollgruppen i Finland, vars resultat till stora delar motsvarade de finländska
normvärdena. I svenskspråkiga test fick finska elever i svenska klasser
oftast resultat som låg avsevärt under det svenska normgenomsnittet.

13

Endast studier som innefattar en grupp elever i svensk
klass med modersmålsundervisning ingår. Således
har studier där man enbart
jämför elever i olika typer av
tvåspråkiga undervisningsmodeller inte medtagits.
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Elever i hemspråksklasser fick ännu lägre resultat i de svenska testen än
finskspråkiga elever i svenska klasser.
En viktig kommentar är på sin plats. Ett problem med bland annat
ovanstående studier är att man i dem undersökt elevernas språkfärdighet endast under de första skolåren. Det är missvisande att utröna
effekterna av undervisningsmodellerna efter så kort tid, när syftet med
modellen är att en viss färdighetsnivå i båda språken ska uppnås hos
eleverna först under senare delen av elevens skolgång. Det är inte oväntat att den språkliga färdighetsnivån i svenska språket är låg i början av
elevernas språkutveckling. Att modersmålskunskaperna är lägre hos sverigefinska elever än enspråkiga finska elever i Finland är inte oväntat,
eftersom den sistnämnda elevgruppen normalt har en betydligt högre
intensitet i att använda modersmålet i såväl informella som formella situationer.
I ett avhandlingsarbete i nordiska språk vid Uppsala universitet studerade Sjödoff (1989) effekten av två olika undervisningsmodeller på sverigefinska elevers svenska. När undersökningen började hade de antingen
gått i svensk klass, och där deltagit i två veckotimmars modersmålsundervisning, eller i sammansatt klass. För de sverigefinska elever som
undervisats i sammansatt klass övergick man helt till svenska som undervisningsspråk i åk 7. Eleverna jämfördes också med en grupp svenska
elever. Undersökningen var longitudinell och material i form av uppsatser samlades in från eleverna årligen i åk 6–9. Eleverna deltog även i ett
ordkunskapstest i åk 7 och i åk 9. Även enkätsvar om bakgrundsfaktorer samlades in från eleverna och deras föräldrar. Ur en större grupp
elever ingick slutligen i analysen de elever från vilka uppsatser samlats
in under vart och ett av de fyra åren. Materialet för analysen härrör
från 29 finska elever som undervisats i sammansatt klass, 20 elever som
fick sin undervisning i svensk klass med modersmålsundervisning och 29
svenska elever.
Uppgifter om elevernas betyg i svenska visade att de sverigefinska
eleverna som undervisades i sammansatt klass och de svenska eleverna
genomgående i stort sett hade samma medelvärden under åk 7–9. De
sverigefinska eleverna som fått sin undervisning i svensk klass hade i åk
7 signifikant lägre betyg än de andra två grupperna. Skillnaden kvarstod
i åk 8 och 9, men de var inte statistiskt signifikant. Det är svårt att veta
hur resultat av detta slag ska tolkas, men det är värt att understryka att
normerna för hur elever betygsvärderas kan skilja sig åt mellan en- och
tvåspråkiga elever och också beroende på med vilka andra elever läraren
närmast jämför en given elev.
Resultaten, som bygger på en genomgång av språkliga drag i elevernas uppsatser samt på ordkunskapstestet, visar inga skillnader som
kan förklaras vara effekter av att en grupp finska elever gått i svensk
klass och en annan i sammansatt klass. Dessutom konstateras att båda
de finska elevgrupperna är jämförbara med de svenska eleverna för de
flesta språkdrag som analyserats. En skillnad är dock att felen i uppsatserna är av olika typ för å ena sidan finska elever som undervisats i sammansatt klass och å andra sidan finska elever som gått i svensk klass och
svenska elever. Finska elever som undervisats i sammansatt klass gör i
hög grad andraspråksfel som enligt författaren kan förklaras med interferens från finskan, medan felen i de andra två grupperna vanligen
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består av ortografiska fel. En annan skillnad är att eleverna som fått sin
undervisning i sammansatt klass använder färre idiomatiska uttryck än
de övriga eleverna.
I ordkunskapstestet finns inga signifikanta skillnader mellan finska
elever som gått i olika undervisningsmodeller. Däremot har båda grupperna något lägre resultat än den svenska gruppen.
Det är värt att påpeka att resultat av detta slag normalt framkommer
vid jämförelser av grupper av elever som har svenska som förstaspråk och
grupper som har svenska som andraspråk. Förklaringen ligger i att även
elever som har en mycket avancerad behärskningsnivå i ett andraspråk
normalt skiljer sig i vissa avseenden, t ex i användningen av idiomatiska
uttryck, från förstaspråkstalare. En annan faktor att beakta är att spridningen nedåt i språkbehärskning i en grupp andraspråktalare normalt
är större än i en grupp modersmålstalare, vilket leder till genomsnittligt
lägre resultat för den förra gruppen.
Kuure & Kuure (1990) studerade bl a andelen ordfel, grammatiska
fel och stavfel i svenska uppsatser skrivna av 114 sverigefinska elever i
år 9. En del av eleverna undervisades i två olika tvåspråkiga klasser, en
annan del i svensk klass med modersmålsundervisning. Dessutom ingick
en kontrollgrupp med enspråkiga svenska elever. Varje elev skrev varsin
uppsats.
Andelen fel inom respektive språklig kategori är, med några undantag, omkring en procent eller lägre i samtliga elevgrupper. Det är en
liten skillnad i felprocenten mellan de sverigefinska eleverna i svensk
klass och i tvåspråkig klass. De enspråkigt svenska eleverna har något
färre fel än de sverigefinska eleverna oavsett undervisningsmodell.
Janulf (1998) har i ett avhandlingsarbete i finska på Stockholms universitet som övergripande syfte att undersöka sverigefinnars möjligheter,
i dagens Sverige, att utveckla och föra vidare sitt modersmål, finska språket, till nästa generation. Avhandlingen består av fyra delstudier.
Huvudgruppen i den första delundersökningen bestod av 490 andragenerationens sverigefinska grundskoleelever från Botkyrka år 1980. Av
dessa undervisades 258 elever i svenska klasser med modersmålsundervisning och 232 elever i tvåspråkiga klasser. I denna undersökning deltog
även 411 finlandssvenska elever i Åbo och två enspråkiga jämförelsegrupper bestående av 133 finskspråkiga elever i Åbo och 285 svenska
elever i Botkyrka. De finlandssvenska eleverna hade 10 minuter längre
undervisning i finska språket i veckan än de sverigefinska eleverna i
svensk klass. Alla eleverna befann sig i åk 3–7.
Materialet till denna delundersökning utgjordes av olika språktest,
nämligen läsförståelsetest, rättstavningstest, lucktest på svenska och
finska, läshastighetstest på svenska samt enkäter med frågor bl a om elevernas språkfärdigheter och språkanvändning i den privata sfären och i
skolan. I undersökningen användes även enkäter till elevernas föräldrar
och lärare.
Språktesten i den första delundersökningen visar att bland sverigefinnarna kunde eleverna som undervisades i svensk klass svenska på en
högre nivå än finska och eleverna i tvåspråkig klass finska på högre nivå
än svenska. De finlandssvenska eleverna var de grundskoleelever som var
mest tvåspråkiga. Denna grupp var inte bara bättre på läsning och skrivning på svenska än de två sverigefinska elevgrupperna utan även i jämfö235
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relse med den enspråkigt svenska jämförelsegruppen. Gruppen var även
bättre i finska än de sverigefinska eleverna i svensk klass. I förhållande
till de sverigefinska eleverna i tvåspråkig klass lyckades gruppen lika bra
i det finska läsförståelsetestet och till och med bättre i det finska lucktestet, och inte långt efter den enspråkigt finska jämförelsegruppen, men
sämre i rättstavning på finska. Författaren lämnar flera möjliga förklaringar till de finlandssvenska elevernas goda resultat på testen, däribland
skillnader i föräldrarnas sociala bakgrund jämfört med de sverigefinska
elevernas i Botkyrka samt språkens officiella status i Finland.
Enkätsvaren visade att eleverna i svensk klass ansåg sig kunna svenska
på högre nivå än finska, medan eleverna i tvåspråkig klass skattade att
de behärskade finska på högre nivå en svenska. När det gäller språkanvändningen talade de sverigefinska eleverna i tvåspråkig klass nästan uteslutande finska med sina föräldrar. Detsamma gällde hos majoriteten av
de sverigefinska eleverna i svensk klass. I umgänget med den närmaste
vännen talade de sverigefinska eleverna i svensk klass oftast svenska,
medan de sverigefinska eleverna i tvåspråkig klass använde finska oftare
än svenska. Motsvarande gällde användningen av svenska på skolgården.
Den andra delundersökningen baseras på enkätsvar år 1995 från 41 av
de sverigefinska elever som var med i den första delundersökningen. Av
dessa elever hade 12 fått sin undervisning i svensk klass och 29 i tvåspråkig klass. Vid datainsamlingen var de i genomsnitt 27 år gamla. Frågorna
i enkäten berör bl a deras språkliga vanor i hemmet och i umgänge med
vänner.
Resultatet från den andra delundersökningen visar att valet mellan en
tvåspråkig klass och en svensk klass har haft konsekvenser för sverigefinska elevers språkanvändning senare i den privata sfären. Medan nästan
hälften av eleverna i svensk klass har övergivit finska för svenska i samtal
med föräldrar och syskon, är eleverna i tvåspråkig klass i hög grad tvåspråkiga i dessa samtal. Tolv elever som gått i tvåspråkig klass och fyra
elever som gått i svensk klass har egna barn. Ingen av de som gått i svensk
klass talar finska med sina barn. Bland dem som gått i tvåspråkig klass är
det vanligare att de talar finska med sina barn.
Den undervisningsmodell som eleven genomgått visar sig påverka
även vilken språklig plan denne har för sitt barns skolgång. Ungefär hälften av eleverna väljer den skolform som de själva har erfarenheter av.
Nästan alla som gått i tvåspråkig klass vill att deras barn ska lära sig finska
i skolan. Motsvarande gäller för något mer än hälften av demsom gått i
svensk klass.
I den tredje delundersökningen används enkätsvar från 70 sverigefinska elever år 1995 i Botkyrka, 41 i tvåspråkig klass och 29 i svensk klass.
Enkäten är utformad på samma sätt som enkäten i den första delundersökningen och innehåller frågor om elevernas språkfärdigheter och
språkanvändning hemma och i skolan.
Det språk som de sverigefinska eleverna oftast uppger som det språk
de behärskar bättre är det språk som de fått sin huvudsakliga undervisning på, vilket också överensstämmer med enkätsvaren från 1980. Jämförelsen mellan sverigefinska elevers språkanvändning år 1980 och år 1995
visar att användningen av svenska hos eleverna i svensk klass har ökat
markant i hemmet, med bästa vännen och på skolgården. När det gäller
eleverna i tvåspråkig klass finns det en trend mot en ökad användning
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av båda språken hemma och på skolgården. I samtal med föräldrarna
används dock fortfarande i hög grad enbart finska. Med bästa vännen
talar de oftare finska 1995 än de gjorde 1980.
Den sista delundersökningen bygger på 80 uppsatser på finska skrivna
av 40 sverigefinska elever i svensk klass och 40 sverigefinska elever i tvåspråkig klass i Botkyrka 1980. Som jämförelse användes 40 uppsatser från
finlandssvenska elever i Åbo och 40 uppsatser från den enspråkigt finska
kontrollgruppen i samma stad. Inom vardera elevgrupp ingick 40 elever
i åk 4–6 fördelade på 10 elever i respektive årskurs. Alla deltagare ingick
i den första delundersökningen. Som undersökningsmetod används felanalys och som norm finskt skriftligt standardspråk.
Delundersökningen visar att finska språket i uppsatser grammatiskt
avvek mest från standardspråket hos de sverigefinska eleverna i svensk
klass och minst hos de enspråkiga finska eleverna. Skriftspråket hos
eleverna i tvåspråkig klass innehöll fler avvikelser från normen än i
den enspråkigt finska jämförelsegruppens uppsatser. I samtliga grupper
bestod merparten av avvikelserna av talspråkiga former. Endast få av avvikelserna i elevernas finska kan anses som påverkan från svenska. Några
tendenser till att antalet fel minskar i högre årskurser finns inte i materialet.
Som exempel på skillnader mellan olika undervisningsmodeller redovisas felfrekvenser inom två grammatiska kategorier, nämligen å ena
sidan nomen, dvs substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord, och å
andra sidan verb. De sverigefinska eleverna i svensk klass hade flest
grammatiskt inkorrekta former, 16 procent för nomen respektive verb.
Näst flest sådana former har de finlandssvenska eleverna, 2,7 respektive
5,1 procent följt av sverigefinska elever i tvåspråkig klass, 1,4 respektive
3,5 procent. Minst andel fel har de enspråkiga finska eleverna i Finland,
nämligen 0,6 respektive 3,5 procent.
Mot bakgrund av de fyra olika delundersökningarna drar författaren
slutsatsen att förutsättningarna för att det finska språket ska kunna fortleva i Sverige starkt hänger samman med skolpolitiska beslut. Närmare
bestämt har valet av tvåspråkig klass som undervisningsprogram avgörande betydelse för finskans fortlevnad i Sverige.
I Tuomelas (2001) avhandling i tvåspråkighet, på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, har den tvåspråkiga
utvecklingen undersökts hos 180 sverigefinska elever som undervisats i
år 3, 6 respektive 9 antingen i svensk klass med modersmålsundervisning, i tvåspråkig klass eller i sverigefinsk friskola. Dessutom jämfördes
denna tvåspråkiga utveckling med enspråkig utveckling hos 60 finska
elever i Finland och 60 svenska elever i Sverige. De sverigefinska eleverna
är med några undantag uppväxta i Stockholms län och elevernas båda
föräldrar har finska som modersmål. Eleverna fördelas på 60 elever i
varje undervisningsmodell och 20 elever per skolår. Det är olika elever
inom de tre skolåren.
Studien av elevernas tvåspråkiga utveckling omfattar såväl språklig
korrekthet som språklig komplexitet på finska och svenska. Den språkliga korrektheten omfattar ord, grammatik och stavning, medan den
språkliga komplexiteten innefattar ord och grammatik. De språkliga
resultaten baseras på såväl muntlig som skriftlig produktion samt tester.
I det följande belyses främst resultaten i modersmålet.
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Den genomsnittliga andelen felaktiga ord och grammatiska fel är
mycket låg, nämligen mellan några promille och några procent i en
övervägande del elevgrupper i samtliga undervisningsmodeller. Andelen stavfel är högre. Andelen ordfel och grammatiska fel är i stort densamma under år 3, 6 och 9.Däremot är andelen stavfel mindre under
högre skolår i båda språken i samtliga undervisningsmodeller.
Eleverna i svensk klass gör i talad finska i genomsnitt omkring 2 ordfel
på 1 000 ord, medan eleverna i tvåspråkig klass och sverigefinsk friskola
gör ungefär hälften av detta felantal. I skriven finska gör eleverna i
svensk klass mellan 1 och 3 procent ordfel, medan eleverna i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna gör mellan 0,5 och 1 procent sådana
fel. De finska kontrolleleverna gör mindre än 1 fel på 1 000 ord i både
talad och skriven finska.
Eleverna i svensk klass gör i talad finska i genomsnitt omkring 1 procent grammatiska fel, medan eleverna i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna har hälften av detta felantal. I skriven finska gör de
sverigefinska eleverna i svensk klass mellan 3 och 7 procent grammatiska
fel och eleverna i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna mellan
2 och 6 procent sådana fel. Kontrolleleverna gör enstaka grammatiska
fel på 1 000 ord såväl i talad som skriven finska.
Den genomsnittliga andelen felstavade ord i finskt skriftspråk hos sverigefinska elever inom respektive undervisningsmodell är lägre under
högre skolår. I finskt skriftspråk har eleverna i svensk klass en skillnad
från 40 till 10 procent, eleverna i tvåspråkig klass från 16 till 1 procent,
eleverna i sverigefinsk friskola från 6 till 3 procent och enspråkiga finska
elever från 3,5 till 0,5 procent.
Bland de sverigefinska eleverna i de tre undervisningsmodellerna är
en stor del av ordfelen förväxlingsfel med formlika ord. En del av ordfelen i finskt skriftspråk är stilistiskt felaktiga och utgörs av talspråkliga
ord. De grammatiska felen omfattar till övervägande del talspråkliga
former i skriftspråket.
Det förekommer betydligt mindre skillnader mellan undervisningsmodellerna i lexikal och grammatisk komplexitet i finska och svenska
språket jämfört med språklig korrekthet. Det går därför inte att utpeka
någon undervisningsmodell som skiljer sig drastiskt i detta hänseende
mot de övriga. Emellertid har de sverigefinska eleverna i svensk klass vid
vissa av de undersökta måtten lägre värden än eleverna i tvåspråkig klass
och sverigefinsk friskola, i synnerhet i skrift. Det finns också vissa mått
som visar att de enspråkiga finska eleverna har högre värden än de sverigefinska eleverna.
I ordförrådstestet är det receptiva eller passiva ordförrådet högre
under senare skolår i varje undervisningsmodell. Det förekommer vissa
skillnader i ordantalet mellan undervisningsmodellerna under de olika
skolåren. De sverigefinska eleverna i svensk klass har lägst antal ord, de
enspråkiga finska eleverna det högsta, medan eleverna i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna har något mindre ordförråd än de
enspråkiga eleverna.
I svenska språket har eleverna i svensk klass och de svenska kontrolleleverna i genomsnitt samma korrekthet och komplexitet. Däremot har
eleverna i de båda tvåspråkiga undervisningsmodellerna i genomsnitt
något större andel inkorrekta ord och grammatiska former än de sve238
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rigefinska eleverna i svensk klass och de svenska eleverna. Men skillnaderna är över lag små, i de flesta fall några promille. Ordförrådet
komplexitet och den grammatiska komplexiteten är ungefär densamma
hos de sverigefinska eleverna i svensk klass och i de båda tvåspråkiga
undervisningsmodellerna.

Effekterna av modersmålsundervisning efter genomgången
grundskola

Löfgren (1991) presenterar en enkätundersökning med invandrarungdomar två år efter det att de avslutat grundskolan. Syftet var att undersöka effekterna av grundskolan för elever med annat modersmål än
svenska i jämförelse med svenska elever. I resultaten åtskiljs elever som
efter grundskolan fortsatt i gymnasieskolan och sådana som inte går
i denna skolform. Urvalet ungdomar var 11 980. Av dessa erhöll man
svar från 5 986 invandrarelever och 3 604 svenska elever. Bortfallet i
grundskoledelen var 41 procent för invandrarelever och 25 procent för
svenska elever. I gymnasiedelen var motsvarande siffror 27 respektive 16
procent.
En av de delfrågor som undersöktes var hur invandrarelevers studieresultat och studieinriktning är relaterade till olika bakgrundsfaktorer. I
detta sammanhang är effekterna av modersmålsundervisning mest relevant. Resultaten visar att deltagande i modersmålsundervisning eller färdighet i modersmålet inte var relaterat till betygsframgång vare sig för
den ena eller andra huvudgruppen, dvs det fanns varken positiva eller
negativa korrelationer.
Deltagande i modersmålsundervisning kan ha olika betydelse och
effekt för olika typer av elever. Bland eleverna som ingår i undersökningen finns t ex sådana som ännu inte kan mycket svenska. Det är troligt att deltagande i undervisningen är mycket betydelsefullt för denna
kategori, medan det för andra inte påverkar studieresultatet alls. Detta
kan vara fallet för elever som är balanserat tvåspråkiga eller för vilka
svenska redan vid skolstarten är det dominerade språket. Vilka betyg de
får i åk 9 bör över huvud taget inte ha med deras deltagande i modersmålsundervisning att göra. Den definition av kategorin invandrarelever
som används i denna undersökning inkluderar även en del elever som
är enspråkigt svenska.
För vissa elever kan deltagandet till och med ha negativa effekter på
betygen, t ex på grund av att de har gått miste om delar av annan undervisning. Det är inte omöjligt att det är förhållanden av detta slag som gör
att utfallet, när man ser på hela gruppen, blir att modersmålsundervisningen inte har någon betydelse.
En ny uppföljning genomfördes Löfgren (se Skolverket 1993) med i
stort sett samma grupp elever som studerats av Löfgren (1991). Denna
undersökning gällde förhållanden fyra år efter avslutad grundskola.
Även här frågade man sig om det fanns något samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och betyg som eleverna erhållit – nu
i gymnasieskolan. Man konstaterar denna gång ett svagt positivt samband. Slutsatsen är att ”deltagande i skolans modersmålsundervisning
[inte tycks] ske på bekostnad av prestationer i andra ämnen”. För övrigt
gäller även här samma resonemang om heterogenitet i gruppen som i
Löfgrens (1991) tidigare studie.
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Mångdimensionell analys

I en rapport vid Göteborgs universitet har Hill (1996, se även 1995)
utfört detaljerade intervjuer med 42 sjuttonåriga invandrarungdomar
som går första året i gymnasieskolan. Av resultaten framgår bland annat
sambandet mellan å ena sidan deltagande i modersmålsundervisning i
förskola och grundskola och å andra sidan (1) betyg i åk 9 i svenska,
matematik, engelska och betygsgenomsnitt av samtliga ämnen, (2) trivsel i skolan, (3) identitet, (4), attityder till modersmål och tvåspråkighet,
(5), förekomsten av problem med svenskan enligt ungdomarnas egen
uppfattning, (6) korrekthet, flyt och brytning i svenskan enligt intervjuarens bedömning samt (7) förmåga att resonera kring det abstrakta
begreppet demokrati. Samvariation mellan vissa av dessa faktorer diskuteras också, men detta kommer inte att redovisas här.
De intervjuade ungdomarna har vuxit upp i mer eller mindre invandrartäta områden i Göteborg. Alla är födda 1977 och de har fått sin dagvård i hel- eller deltidsförskola där de deltagit i modersmålsstöd. De
har alla haft möjlighet att delta i modersmålsundervisning under hela
grundskoletiden och även under gymnasieåren. I studien ingick lika
många ungdomar som påbörjat något teoretiskt program i gymnasieskolan och sådana som påbörjat yrkesförberedande program. Antalet
modersmål i undersökningsgruppen var strax över tio. Gruppen är givetvis inte representativ för alla sjuttonåringar i Göteborg med utländsk
bakgrund, men urvalet har skett så att en uppenbar snedfördelning
skulle undvikas.
Eleverna delades in i tre grupper efter deras ”modersmålskarriär”:
(1) gruppen utan avbrott (45 % av eleverna); elever som deltagit i
modersmålsundervisning kontinuerligt under hela grundskolan
(2) gruppen sena avbrott (29 %); elever som följt modersmålsundervisningen i förskolan och genom grundskolan upp till åtminstone
mitten av mellanstadiet
(3) gruppen tidiga avbrott (26 %); elever som avbrutit sitt deltagande
någon gång före mitten av mellanstadiet.
Vid en jämförelse visade det sig att eleverna i undersökningsgruppen
deltagit i modersmålsundervisning i högre grad än genomsnittet för alla
modersmålsberättigade elever. I undersökningsgruppen fick 67 procent
av eleverna betyg i modersmål jämfört med 38 procent av alla modersmålsberättigade elever. Rimligtvis kan denna skillnad förklaras av att
eleverna valts ut med kriteriet att de deltog i modersmålsstöd i förskolan.
Det är troligt att elever som deltagit i modersmålsstöd redan i förskolan
kommer från familjer som värderar modersmålet högre än genomsnittet, vilket torde påverka deltagandet i modersmålsundervisning också
senare i skolan.
När man ser på betygen i svenska, matematik, engelska och betygsgenomsnittet av samtliga ämnen i undersökningsgruppen som helhet, visar
det sig att dessa ligger på samma nivå som hos genomsnittliga svenska
elever, i engelska dock aningen högre. Detta är ett intressant resultat,
särskilt om man beaktar att eleverna till 81 procent kommer från den
lägsta socioekonomiska gruppen i samhället. Deras goda betyg kan alltså
inte förklaras av de positiva faktorer som brukar vara knutna till en
högre socioekonomisk bakgrund.
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Om man ser på grupperna med olika modersmålskarriär framträder
följande mönster: Gruppen ”utan avbrott” har betyg i svenska, engelska
och matematik samt betygsgenomsnitt som ligger en till tre tiondelar
högre än genomsnittet hos svenska elever. Gruppen ”sena avbrott” ligger
betygsmässigt nära den förra gruppen. Gruppen ”tidiga avbrott”, däremot, dvs de som slutat delta i modersmålsundervisning i förskola,
på lågstadiet eller i början på mellanstadiet, har lägre betyg, främst i
svenska, där de ligger åtta tiondelar under gruppen ”sena avbrott” och
ett helt betygssteg under gruppen ”utan avbrott”.
Faktorn trivsel har bedömts utifrån huruvida eleverna trivs med det
gymnasieprogram de valt. Samtliga elever ur gruppen ”utan avbrott”
trivs utmärkt med sitt program. Av eleverna i gruppen ”sena avbrott”
är det 58 procent som säger sig trivas utmärkt, medan 17 procent har
planer på att byta program. I gruppen ”tidiga avbrott” är andelen som
trivs ”utmärkt till ganska bra” 55 procent, medan 45 procent funderar på
att byta program eller hoppa av.
Vad gäller identitet fick eleverna svara på frågan om de identifierade
sig mest med sin egen etniska grupp eller om de huvudsakligen kände
sig som svenskar. I gruppen ”utan avbrott” uppgav 63 procent att de mest
identifierade sig med den egna gruppen, 37 procent mest som svenskar.
I gruppen ”sena avbrott” var motsvarande andelar att lika många identifierade sig med den egna etniska gruppen som huvudsakligen som
svenskar, och i gruppen ”tidiga avbrott” var det 27 procent som mest
identifierade sig med den egna gruppen, medan 73 procent kände sig
mest som svenskar. Ett intressant samband som vi kan notera här är att
de elever som sämst klarar svenska språket, att döma av deras betyg, är
de som känner sig mest som svenskar (se också nedan).
Andelen elever som har en positiv inställning till modersmålet och
tvåspråkighet generellt är störst i gruppen ”utan avbrott”. Alla i denna
grupp är positivt inställda till bådadera. I gruppen ”sena avbrott” är det
bara 17 procent 50 som är positiva till modersmålet, men 50 procent
som är positiva till tvåspråkigheten som sådan. I gruppen ”tidiga avbrott”
är endast 18 procent positiva till modersmålet och här är det också en
minoritet som är positiva till tvåspråkighet. Många av eleverna anser att
det är bra med modersmålsundervisning. Av samtliga anser 38 procent
att det är bra. Lika många, 38 procent, har en mer blandad inställning,
medan 17 procent inte verkar ha någon speciell uppfattning alls. Bara 7
procent är direkt negativa till modersmålsundervisning. Många av dem
som är positiva till modersmålsundervisning som sådan kan ändå vara
kritiska till sin egen modersmålsundervisning.
Vad gäller elevernas egen bedömning av sina färdigheter i svenska
språket tillfrågades de om de upplevde att de hade problem med svenska
språket i skolan. I gruppen ”utan avbrott” anger samtliga elever att de
aldrig eller sällan har problem med svenskan. I nästa grupp, den med
”sena avbrott” anger 67 procent att de aldrig eller sällan har sådana
problem, medan detta i gruppen ”tidiga avbrott” gäller för 46 procent.
Bland dessa elever upplever alltså mer än hälften att de ibland eller ofta
har problem med svenska språket.
Bedömningen av den språkliga korrektheten, förekomsten av brytning och graden av flyt i elevens språk utifrån elevens språkliga agerande
i intervjuerna gav följande resultat: I gruppen ”utan avbrott” talar nästan
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alla korrekt svenska utan brytning och med normalt flyt. Gruppen ”sena
avbrott” uppvisar i stort samma mönster, förutom att de anses ha påtagligt sämre flyt. Gruppen ”tidiga avbrott” skiljer sig i detta avseende markant från de båda övriga grupperna. Här är svenskan felfri endast hos
45 procent, bara 18 talar utan brytning och enbart 27 procent uppvisar
ledigt flyt.
Uppenbart är således att de elever som fått minst modersmålsundervisning har störst svårigheter med svenska språket, både enligt sin egen
bedömning som snarast gäller att språket inte räcker till i skolsammanhang och enligt en utomståendes bedömning som har att göra med formella egenskaper (korrekthet och brytning) och hur smidigt språket
fungerar i kommunikationssammanhang.
Sammanfattningsvis kan sägas att Hills undersökning uppvisar ett
mycket tydligt mönster, där den grupp elever som ur ett stort antal
aspekter lyckas bäst i den svenska skolan är de som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisning i förskolan och genom hela grundskolan. Den grupp som lyckats sämst har tidigt avbrutit sitt deltagande i
modersmålsundervisningen.
Man kan dock ändå inte säga att eleverna i gruppen ”utan avbrott”
klarade sig så bra i skolan på grund av att de deltog i modersmålsundervisningen under hela sin skoltid. Det kan finnas andra förhållanden i
dessa elevers och deras familjers livssituation som har haft betydelse för
deras strategier vad gäller val i skolan och för deras allmänna framgång
i skolan. Graden av medvetenhet och intresse för barnens skolgång hos
föräldrarna kan t ex både ha inneburit att barnen placerats i modersmålsundervisning och att de har fått stöd hemifrån för sitt skolarbete.
Detta stöds av att ungdomarna ur gruppen ”tidiga avbrott” ofta anger att
avbrotten styrdes av tveksamma vuxna. Föräldrarna i denna grupp har
känt sig osäkra på vilken undervisningsmodell som skulle vara bäst för
barnen och om barnens, som de ofta uppfattade det, dåliga språkutveckling i svenska språket berodde på att de fick modersmålsundervisning.
Följden blev för en del av barnen att de flyttade mellan modeller eller
att de utsattes för olika typer av lösningar i förskolan, lågstadiet och mellanstadiet, ibland med, ibland utan modersmålsundervisning.
Vidare kan det vara så att de elever som kontinuerligt deltagit i
modersmålsundervisning haft större fallenhet för och intresse av språk.
Gruppen hade som vi sett också bra betyg i svenska och klarade sig bra
på svenska både utifrån sin egen och intervjuarens bedömning. De hade
dessutom bra betyg i engelska. Slutligen kan man också påpeka på att
slumpen kan ha bidragit till resultatens karaktär i en undersökning med
ett så litet antal elever som det här är frågan om.

Sammanfattning

Elever som får sin skolgång i svensk klass och som deltar i modersmålsundervisning uppnår i regel lägre färdigheter i sitt modersmål än elever
som undervisas i en tvåspråkig undervisningsmodell. Elever som deltagit
i modersmålsstöd i förskolan och i modersmålsundervisning i grund och
gymnasieskolan tenderar att ha fler undersökta positiva faktorer än dem
som avbrutit deltagande i modersmålsundervisningen tidigare, men det
är problematiskt att utröna om detta beror på själva modersmålsundervisningen.
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Slutsatser
I detta kapitel har en rad olika forskningsresultat redovisats om modersmålsundervisningen i ett flertal olika perspektiv. Många av studierna
visar att det förekommer allvarliga problem i samband med denna
undervisning.
Bland de svårigheter som identifieras och som har aktualitet för
dagens modersmålsundervisning intar följande en framträdande plats:
• glapp mellan samhällets intentioner med modersmålsundervisning
och det praktiska genomförandet
• organisatoriska hinder för att genomföra verksamheten
– olämplig schemaläggning med undervisning efter timplanebunden
tid
– alltför begränsad undervisningstid för att uppnå kursplanens mål
– svårigheter att bilda tillräckligt homogena undervisningsgrupper
– olämpliga undervisningslokaler
• stor variation bland enskilda lärare i den pedagogiska utformningen
av undervisningen
• avsaknad av läromedel anpassade för modersmålsundervisningen
• modersmålslärarnas arbetssituation med pedagogisk och social isolering
• negativa attityder till modersmålsundervisningen i samhället i stort
samt lokalt på enskilda skolor
• avsaknad av forskning om modersmålsundervisningens effekter på
modersmålsutvecklingen
I nästa avsnitt diskuteras slutsatserna.
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Diskussion

Inledning
I föregående kapitel har omkring 25 års forskning om modersmålsundervisning i den svenska grund- och gymnasieskolan presenterats. Studierna representerar ett flertal olika infallsvinklar på verksamheten. En
del belyser hur hemspråksreformen tillkom och hur den har implementerats, medan andra behandlar undervisningens organisation och den
pedagogiska utformningen. Av vissa studier framgår modersmålslärarnas arbetsvillkor, bakgrundsfaktorer hos modersmålsberättigade elever
och deras föräldrar, attityder till undervisningen samt modersmålsundervisningens effekter.
Det mest framträdande i den bild man genom forskningen får av
modersmålsundervisningen är att denna verksamhet är fylld av problem.
Att det uppstår svårigheter, när skolan introducerar ett nytt undervisningsämne med så hög grad av komplexitet som modersmålsämnet, är
inte på något sätt överraskande. Däremot är det i högsta grad anmärkningsvärt att så få försök har gjorts att på allvar och på ett genomgripande sätt ta itu med problemen. Samtidigt måste man minnas att det
också finns en rad positiva sidor, men de har fått en mindre tydlig plats
i de olika studierna. Detta kan ha sina naturliga skäl. Beskrivningar som
syftar till att förbättra en verksamhet tar rimligen upp de sidor av verksamheten som behöver reformeras. Men det är givetvis betydelsefullt att
även de positiva sidorna av modersmålsundervisningen får påverka till
exempel planering och genomförande av verksamheten.
I detta avslutande kapitel diskuterar jag forskningsresultaten i ett
reformerings- och utvecklingsperspektiv. Först diskuteras vissa organisatoriska överväganden. Därefter belyses områden som bör ingå i olika
typer av utvecklingsarbeten som berör modersmålsundervisning.

Organisatoriska överväganden
I forskningsöversikten har det framkommit att det finns ett flertal organisatoriska problem med modersmålsundervisningen. Det är framför
allt modersmålslärare som i intervjuer och i enkätsvar vittnar om dessa
förhållanden, men också föräldrar och elever samt skolledare och personer med specialistkompetens inom området.
Av forskningsöversikten att döma är en av de största organisatoriska
problemen schemapositionen. Detta gäller framför allt förläggningen
av undervisningen efter elevernas ordinarie undervisningstid, vilket
har varit vanligt förekommande sedan i början av 1990-talet. Men det
har också framkommit att när modersmålsundervisning tidigare ersatte
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undervisning av motsvarande omfattning i andra ämnen, medförde även
detta flera problem.
Modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid har för en del
elever fått negativa följder. En del av dem avstår från undervisning på
grund av att den erbjuds endast efter den ordinarie skoldagens slut. De
som trots allt väljer att delta i undervisningen kan efter en hel skoldag
känna sig trötta under modersmålslektionerna. En följd av detta är att
de kan visa ointresse för undervisningen och känna sig okoncentrerade
under lektionerna. Det bäddar inte bara för en orimlig lärandesituation
för dem utan medför också en risk för att de inte väljer modersmålsundervisning efterföljande läsår. Enligt modersmålslärare orkar endast
de mest motiverade eleverna fortsätta att delta i modersmålsundervisningen under dessa villkor.
Att modersmålsundervisningen förlagts till efter elevernas ordinarie
skoltid har också medfört en problematisk arbetssituation för modersmålslärare. Samarbete mellan modersmålslärare och övrig skolpersonal
omöjliggörs. Närmare bestämt uteblir såväl den pedagogiska dialogen
som den sociala samvaron mellan modersmålslärare och elevernas övriga
lärare. Modersmålslärarna har normalt inte heller möjligheter att medverka i arbetslag och kan därför inte tillföra pedagogiska perspektiv utifrån sina kunskaper.
Att modersmålsundervisning skulle ersätta undervisning i andra
ämnen fram till i mitten av 1990-talet föranledde flera problem. Eleverna
gick miste om den undervisning som modersmål ersatte. De var inte
alltid motiverade att delta i modersmålsundervisningen om det ordnades något mer intressant i klassen. Detta medförde i sin tur problem med
innehållet i undervisningen. Modersmålslärarna kände ofta att innehållet i undervisningen skulle vara mindre allvarligt än de skulle vilja för att
eleverna inte skulle välja bort undervisningen inför nästa läsår.
Modersmål som ett av flera valbara ämnen har endast kommenterats
i enstaka studier. Detta är inte överraskande, eftersom ämnet i huvudsak erbjudits som utbytesämne eller efter elevens skoltid. Sedan i mitten
av 1990- talet kan modersmål erbjudas inom skolans val, elevens val
och språkvalet. Tidigare kunde modersmål väljas som tillsvalsämne eller
inom fria aktiviteter.
Modersmål som ett av flera valbara ämnen medför nästan samma konkurrenssituation mellan olika ämnen som när modersmål erbjöds istället
för något annat obligatoriskt ämne. En sådan situation kan till exempel
medföra att modersmålslärarna i mångt och mycket måste överträffa
innehåll och arbetssätt i de andra valbara ämnena för att eleverna ska
välja modersmål som ett valbart ämne.
Det förekommer således både för- och nackdelar med de tre ovannämnda schematekniska alternativen. Därför är det inte helt givet vilket
alternativ som är att föredra. Det är inte heller självklart att valet ska stå
enbart mellan dessa tre alternativ. Det finns även andra schematekniska
lösningar än dem som använts hittills. Ett nytt alternativ vore exempelvis
att modersmål schemaläggs under elevens ordinarie skoltid utan att det
inskränker på andra ämnen.
Enskilda skolor kan avsätta särskilda dagar och inom dem vissa schemapositioner för modersmålsundervisning. Detta förfarande är inte
heller helt problemfritt, särskilt i skolor med få elever som deltar i
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modersmålsundervisning. Betydelsefullt för i vilken mån man lyckas att
lösa denna organisatoriska fråga är att förläggningen av modersmålsundervisningen har hög prioritet i styrdokument och i schemaläggningsarbetet lokalt på de enskilda skolorna.
Ett annat organisatoriskt problem är modersmålsundervisningens
låga volym för de enskilda eleverna. I forskningsöversikten har det framkommit att timantalet i modersmålsundervisningen normalt utgjordes
av två veckotimmar, dvs sammanlagt 80 minuter, för de flesta eleverna
fram till i början av 1990- talet. Detta förfarande var praxis, trots att
eleverna enligt grundskoleförordningen var berättigade till undervisning efter behov. Sedan 1997 finns det inte några statliga bestämmelser
om undervisningsvolymen när denna undervisning ges utanför timplanebunden tid. Om modersmål ges inom skolans val, språkvalet och
elevens val följer ämnet timplanen för dessa val.
I och med att det saknas bestämmelser om undervisningsvolymen
i modersmål utanför timplanebunden tid skiljer sig undervisningens
omfattning för de enskilda eleverna i olika skolor. Enligt olika studier
varierar undervisningsvolymen alltifrån 20 till 90 minuter i veckan för
eleverna.
Vad är då ett realistiskt timantal i modersmål i grundskolan? I forskningsöversikten finner jag inte något svar på denna fråga. Däremot kan
man utläsa av en del studier att inte bara modersmålslärare utan också
andra personer som är väl insatta i frågan anser att timmantalet är för
lågt. En del av dem menar vidare att om eleverna ska uppnå en höggradig färdighet i sitt modersmål är tvåspråkig undervisning att föredra
framför modersmålsundervisning i svensk klass.
Enligt min mening är det ytterst tveksamt om det går att uppfylla
kursplanens mål med omkring 20 minuters modersmålsundervisning i
veckan. Skolorna har nog snarare organiserat undervisningen endast för
att de är skyldiga att göra detta enligt regelverken och ser den inte som
en seriös verksamhet som bland annat syftar till att utveckla elevernas
modersmål och befrämja en flerkulturell identitetsutveckling.
Det finns flera olika organisatoriska lösningar på undervisningsvolymen i ett reformeringsarbete. Man kan föreslå ett fast timantal, en
minimi- eller maximitid, eller bådadera eller en flexibel timfördelning.
Om eleverna får sin skolgång utan nationella timplaner blir det inte
aktuellt att fastställa timplan för ämnet.
Vart och ett av de ovanstående alternativen har sina positiva och negativa sidor. Om man väljer att införa ett fast timantal för modersmålsundervisningen kan detta av en del föräldrar, elever, modersmålslärare,
övriga lärare och skolledning anses för lågt, medan det av andra upplevs som för högt. Ifall man istället väljer ett flexibelt timantal kan
det minsta antal timmar med all sannolikhet bli praxis för det faktiska
antalet timmar som skolorna erbjuder eleverna i modersmål. Ett högt
timantal kan istället medföra att det inte är realistiskt genomförbart.
Exempelvis skulle skolorna hävda att deras ekonomiska resurser inte tilllåter ett sådant timantal. Om modersmål erbjuds istället för ett annat
ämne kan eleverna gå miste om alltför många lektioner i den ordinarie
klassundervisningen. Icke timplanebunden undervisning kan medföra
att modersmålsundervisningens volym blir styvmoderligt behandlad i
skolorna.
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Undervisningsgrupperna bestod i regel av mellan en och tre elever
fram till 1990-talets början, men detta har man därefter försökt ändra
på med bestämmelser om att kommunen är skyldig att anordna undervisning endast om minst fem elever med samma modersmål i kommunen önskar undervisning. Detta har troligtvis inneburit att man i
kommunerna på allvar anstränger sig för att skapa rimligt stora undervisningsgrupper. Numera verkar det genomsnittliga elevantalet per undervisningsgrupp vara omkring fem elever, men det förekommer grupper
med mindre och större antal elever.
Antalet elever i undervisningsgrupperna upplevs inte av modersmålslärare eller av andra medverkande i studierna som ett problem, trots att
elevantalet ökat sedan i början av 1990-talet. Större undervisningsgrupper är med all sannolikhet fördelaktigt både i ekonomiskt och pedagogiskt hänseende.
Baksidan med bestämmelsen om minsta elevantal är att elever som
har mindre vanliga modersmål går miste om modersmålsundervisning.
Den kan vara väl så viktig även för dem som för elever ur större språkgrupper. Denna situation behöver ses över i ett reformeringsarbete. Om
avsikten är att så många som möjligt ska få ta del av undervisningen
måste även de organisatoriska aspekterna vara anpassade till detta syfte.
Modersmålslärarna upplever det problematiskt att det ofta föreligger
en stor variation i ålder och färdighetsnivå i modersmålet mellan
eleverna i en och samma undervisningsgrupp. Denna heterogenitet är
en konsekvens av att det i regel inte finns tillräckligt elevunderlag på
en och samma skola eller närliggande skolor för att kunna bilda grupper med elever i ungefär samma ålder som har liknande färdighetsnivå i
modersmålet. Denna heterogenitet måste beaktas särskilt när man reformerar modersmålsundervisningen.
Som jag ser det är inte heterogeniteten i elevgrupperna enbart ett
organisatoriskt problem utan också ett pedagogiskt. De skiftande åldrarna och språkfärdigheten kommer med all sannolikhet att bestå i
skolor med få elever som deltar i modersmålsundervisningen i enskilda
språk. Detta problem kan delvis lösas genom kompetenshöjande åtgärder för lärarna i hur man pedagogiskt utformar lektioner för denna typ
av elevgrupper.
Ytterligare ett organisatoriskt problem är de lokaler där modersmålsundervisningen ges. Det har framkommit i olika studier att undervisningslokalerna inte alltid är ändamålsenliga. Lektionerna ges i vanliga
klassrum, mindre rum och lokaler som är avsedda för helt andra aktiviteter än undervisning.
Flertalet skolor kan säkerligen förbättra lokalsituationen med de
befintliga lokalerna som finns i skolorna. Det krävs en medvetenhet hos
skolledning och övrig personal om att omprioritera befintliga lokaler för
modersmålsundervisningen. Diskussionerna om lokalerna bör genomföras i samråd med modersmålslärare och lokalansvariga så att man kan
tillgodose modersmålslärarnas önskemål.
Centrala styrdokument har stor betydelse för på vilket sätt modersmålsundervisningen organiseras när de gäller de olika aspekterna som
belysts i detta avsnitt. Därför måste man vid en reformering av sådana
dokument noggrant överväga vilka formuleringar som ska ingå. Även
decentraliserade beslut och lokal flexibilitet är en nödvändighet i orga247
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niseringen av modersmålsundervisningen. Det bör således inte finnas
några hinder för flexibilitet i bestämmelserna, men dessa måste också
kunna genomföras på ett flexibelt sätt i den praktiska verksamheten.
Skolledarna har en mycket betydelsefull roll när det gäller organisationen av modersmålsundervisningen i de enskilda skolorna, eftersom
de har stort inflytande på organisationen och kan sätta sin prägel på
sin skola och dess inriktning. Detta gäller särskilt modersmålsundervisningen då den inte organisatoriskt, ekonomiskt och pedagogiskt är reglerad på samma sätt som den övriga undervisningen.
Sammanfattningsvis vill jag framhålla att vid en reformering av
organisationen av modersmålsundervisningen bör med utgångspunkt
i forskningen schemapositionen, undervisningsvolymen, gruppsammansättningen och undervisningslokalerna särskilt uppmärksammas.
Därutöver finns det även andra organisatoriska aspekter, som inte uppmärksammats i forskningen, som med stor sannolikhet också behöver
reformeras.

Utvecklingsarbete
Det finns flera områden inom modersmålsundervisningen utöver organisatoriska aspekter som måste utvecklas och förbättras för att man ska
kunna bedriva denna verksamhet mer professionellt. Sådana områden
är den pedagogiska utformningen av undervisningen, föräldrarnas och
elevernas roll i valet av modersmålsundervisning, attityder till modersmålsundervisningen hos befolkningen i allmänhet och hos skolpersonal
i synnerhet samt forskning om exempelvis modersmålsundervisningens
effekter.
Den pedagogiska utformningen av modersmålsundervisningen har
i forskningen belysts utifrån lektionsinnehåll, läromedel och arbetsformer. Forskningsunderlaget kan endast bidra med fragmentariska kunskaper om lektionsinnehållet. En av dessa studier belyser innehållet i
början av 1980-talet, då en annan kursplan än den nuvarande gällde för
ämnet. Modersmålsämnet hade då funnits i den svenska skolan i drygt
tio år, varav de första åren i blygsam skala. Det är därför problematiskt
att utifrån denna studie dra alltför långtgående slutsatser om huruvida
innehållet är representativt för modersmålsundervisning omkring 20 år
senare. En annan studie belyser visserligen lektionsinnehåll från början
av 1990-talet, men denna har endast fokus på kulturella aspekter och ger
därför inte kunskaper om annat stoff som behandlats i undervisningen.
Den slutsats man kan dra utifrån de två nämnda studierna är att det
mest centrala lektionsinnehållet utgörs av språkutveckling och realia,
vilka en del lärare integrerar i sin undervisning. Den sistnämnda delen
innehåller, enligt den senare studien, i lika stor omfattning förhållanden
såväl i ursprungslandet som i Sverige.
Modersmålsundervisningen har enligt tidigare och nuvarande kursplan även andra syften än språkliga och realiainriktade. Dessa nämns,
med ett undantag, inte i studierna. Detta tolkar jag som att de har en
underordnad roll i undervisningen eller att de förekommer, men att
lärarna inte reflekterar över dem. Exempelvis kvarstår frågan på vilket
sätt undervisningen tar fasta på elevernas identitetsutveckling.
I ett flertal studier framgår att modersmålsundervisningen till stor del
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saknar ändamålsenliga läromedel. Vid första anblicken kan tyckas att
det inte är nödvändigt med särskilda läromedel i modersmål, eftersom
man istället kan nyttja läromedel från ursprungsländerna. Men som har
framgått är det av flera orsaker mycket problematiskt att använda sådant
undervisningsmaterial. Det är avsett för elever i ursprungslandet med i
regel en betydligt högre färdighetsnivå i modersmålet än de elever som
deltar i modersmålsundervisning. Böckerna är också oftast avsedda för
elever som deltar i lektioner med högre timantal än modersmålsundervisningens. Innehållet stämmer sällan överens med den svenska kursplanen i modersmål och inte heller med elevernas levnadssituation i
Sverige.
Utifrån den enda studien om arbetsformer framgår att ungefär hälften av lärarna har, i olika omfattning, en elevaktiv och dialogisk undervisning. Övriga lärare har ett arbetssätt som strider mot aktuella gängse
pedagogiska teorier och principer. Det finns således begränsade kunskaper hos många lärare om hur modersmålsundervisningen bör utformas
pedagogiskt så att man kan uppnå läroplanens mål.
För att man ska kunna utveckla den pedagogiska utformningen av
modersmålsundervisningen är det av stor betydelse att såväl utvecklingsarbete som forskning kommer till stånd inom området. Det kan ge svar
på vad som bör karaktärisera ämnet till sitt innehåll, liksom pedagogiskt
och didaktiskt. Så länge denna brist består är det till exempel problematiskt att utbilda lärare och utveckla verksamma lärares pedagogiska
skicklighet inom olika typer av utbildningar och genom andra kompetenshöjande åtgärder.
Även ett system för gedigen kompetenshöjning av de verksamma
lärarna för den mycket speciella undervisningsverksamhet de arbetar i
behöver utvecklas. Denna fortbildning bör i princip anordnas nära lärarnas dagliga verksamhet och ta sin utgångspunkt i densamma.
Det behövs också en utveckling av ett system för hur modersmålsundervisningen i skilda språk kontinuerligt ska följas upp och utvärderas.
En successiv kvalitetshöjning av verksamheten måste bygga på en sådan
kontinuerlig inblick i verksamheten.
Nu över till frågan om elevernas och deras föräldrars bakgrund. Enligt
vissa studier finns endast svaga tendenser till att olika bakomliggande
faktorer avgör om eleverna avser att välja modersmålsundervisning eller
att avstå från den. Det som står klart är att olika faktorer samspelar i
ett komplext system på både mikro- och makronivå. Exempel på faktorer från olika nivåer är samhällets attityder till modersmålsämnet,
organisatoriska faktorer inom modersmålsundervisningen, den pedagogiska utformningen av undervisningen och elevernas samhörighet med
ursprungskulturen.
Dessa uppräknade och andra aspekter får inte gå spårlöst förbi i
ett utvecklingsarbete utan ska istället ge värdefull information om vad
som särskilt måste uppmärksammas för att föräldrar och elever ska välja
modersmålsundervisning. Exempelvis anger elever som inte deltagit i
modersmål som skäl till att de inte valt modersmål att de anser att
det skulle bli för jobbigt att delta eller att de inte anser sig behöva
undervisning. Det paradoxala i detta är att modersmålslärarna menar att
de elever som inte väljer modersmålsundervisning i själva verket är de
elever som med stor sannolikhet mest skulle behöva undervisning.
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Det har framkommit i flera olika studier att bland annat elever, föräldrar och modersmålslärare upplever att det finns negativa attityder i
samhället gentemot modersmålsundervisningen. Dessa kan förekomma
exempelvis bland skolpersonal, i media och hos allmänheten. Det är
ofrånkomligt att omgivningens attityder till undervisningen är en av flera
bidragande faktorer när elever och föräldrar ska besluta huruvida eleven
ska välja modersmålsundervisning eller inte. Om föräldrar och elever har
en negativ inställning till ämnet avstår de troligtvis från undervisningen.
Av studierna kan utläsas att modersmålslärare anser att det bland skolpersonal finns personer som är negativt inställda till modersmålsundervisning. Det är inte svårt att föreställa sig att även berörda elever känner
av detta och att det kan vara en orsak till varför eleven inte väljer att delta
i undervisningen.
Information om vad modersmålsundervisningen innebär behöver
spridas i olika fora; bland föräldrar, skolpersonal, politiker, tjänstemän
och journalister. Frågan om enskilda individers och gruppers syn på
modersmålsundervisning är emellertid inte bara en upplysningsfråga.
Det är ofta frågan om djupt rotade attityder som inte påverkas av enkel
information. Inställningar till och värderingar om en verksamhet har
stor betydelse för hur framgångsrik den blir.
I ett utvecklingsarbete bör former för attitydförändringar diskuteras
på djupet för att på ett effektivare sätt kunna bemöta olika typer av attityder, särskilt dem som baseras på missförstånd och fördomar.
Som framgått i forskningsöversikten finns det få studier som behandlar modersmålets effekter. I forskningen har man i första hand jämfört
språkfärdigheten i modersmålet hos elever som undervisats i svensk klass
och som deltar i modersmålsundervisning med elever som undervisats
i tvåspråkig klass eller i sammansatt klass. Eleverna i dessa tvåspråkiga
undervisningsmodeller uppnår i regel högre färdighet i sitt modersmål
än elever i svensk klass med modersmålsundervisning.
Man måste ställa sig frågan om modersmålsstödet i förskolan och
modersmålsundervisningen i svensk klass är tillräckliga undervisningsinsatser för att eleverna ska kunna uppnå goda färdigheter i modersmålet. De tvåspråkiga undervisningsmodellerna, och över huvud taget
undervisning på modersmålet i andra ämnen än modersmål, bör därför
uppmärksammas i betydligt större omfattning än vad som görs i dag.
De kan utgöra ett välbehövligt alternativ respektive komplement till
modersmålsundervisningen och studiehandledningen. Deras betydelse
för exempelvis elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen bör belysas
liksom för den allmänna skolframgången och identitetsutvecklingen.
För att man ska kunna få mer vetskap om modersmålsundervisningens och tvåspråkiga undervisningsmodellers effekter inom olika områden är det nödvändigt med forskningsinsatser inom dessa. Även det
internationella forskningsunderlaget inom dessa områden bör särskilt
uppmärksammas, med tanke på att denna är omfattande.
Så till den sista aspekten som jag vill kommentera. Det finns vissa
områden som inte alls, eller i mycket liten grad, har berörts i forskningen. Dessa är bland annat modersmålstödet i förskolan, modersmålsundervisningen i gymnasieskolan och studiehandledningen i grundoch gymnasieskolan. Dessa tre områden behöver kartläggas och utvecklas med det snaraste.
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Sammanfattningsvis vill jag uppmärksamma att en professionalisering
av modersmålsundervisningen kräver en gedigen utveckling av verksamheten. Utifrån forskningsöversikten bör man i detta hänseende särskilt beakta den pedagogiska utformningen, föräldrarnas och elevernas
roll i valet av modersmålsundervisning, former för att bemöta attityder
till undervisningen, forskning om undervisningens effekter och sådana
områden som är outforskade eller endast i mindre grad, t ex modersmålsstödet i förskolan.
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Förord

I denna rapport ges en beskrivning av hur modersmålsstödet i förskolan
har utvecklats under de senaste decennierna, med betoning på utformning, organisation och omfattning. Sammanställningen bygger på en
genomgång av dokument som på olika sätt behandlar invandrar- och
minoritetsbarnens situation i förskolan och som publicerats från och
med 1970-talet fram till i dag.
Åren 1970–1990 har förhållandevis stort utrymme i rapporten. Under
denna period byggdes modersmålsstödet ut och många erfarenheter
gjordes som fortfarande har giltighet. Under 1990-talet minskade förskolans stöd till invandrarbarnen kraftigt och i dag erbjuder endast ett femtiotal kommuner i landet modersmålsstöd till dessa barn. I rapporten
ges också en sammanfattning av resultaten från den kommunenkät om
modersmålsstödets organisation och omfattning som Skolverket genomförde i februari 2002.
Rapporten har tagits fram med anledning av Skolverkets regeringsuppdrag om modersmålsstödet och modersmålsundervisningen som
redovisas i maj 2002. Den har skrivits av undervisningsrådet Ulla Nordenstam. Inga-Britta Åstedt, f.d. byrådirektör vid Socialstyrelsen, och Gunnel
Olsson, rektor vid språkenheten i SDN Gunnared, Göteborg, har lämnat
värdefulla synpunkter.
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Inledning

Rapportens innehåll och syfte
I denna rapport beskrivs hur förskolans stöd till invandrar- och minoritetsbarnen har utvecklats under de senaste decennierna. Beskrivningen
tar sin avstamp i 1970-talet, när den stora utbyggnaden av förskolan startade, och löper fram till idag.
Syftet har varit att ge en bild av hur modersmålsstödet har utformats
och organiserats under perioden. Hur har regelverk och styrning sett
ut? Hur har man sett på olika organisationsformer och arbetssätt? Vilka
erfarenheter finns av vad som krävs för att modersmålsstödet ska vara
framgångsrikt? Vilka har svårigheterna varit? Även frågor som rör motiven för modersmålsstödet och relationen till svenska som andraspråk tas
upp.
Åren 1970–1990 har förhållandevis stort utrymme i rapporten.
Modersmålsstödet i förskolan var tämligen väl utbyggt under denna
period, men har sedan dess minskat kraftigt. 1970- och 1980-talen var
överhuvudtaget livaktiga decennier när det gällde förskolan. Riktlinjerna
för den framtida förskolan drogs upp och stora satsningar gjordes på
utvecklingsarbete och försöksverksamhet. Frågor om invandrarbarnen
och deras möjligheter att utveckla både sitt modersmål och svenska språket fanns med på dagordningen. Många erfarenheter gjordes som vi kan
dra lärdom av även i dag.
Sammanställningen bygger på en genomgång av utredningar, riksdagsbeslut, rapporter, allmänna råd och andra dokument som behandlar de flerspråkiga barnens situation i förskolan och som publicerats
under perioden. Fokus har legat på invandrarbarnen. Frågor som rör
nyanlända flyktingbarn har inte behandlats alls och barn som tillhör
nationella minoriteter i mycket liten utsträckning.
Rapporten innehåller också statistiska data om hur antalet barn med
invandrarbakgrund har förändrats under perioden och hur den mångkulturella förskolan vuxit fram. En bild av hur modersmålsstödet är
organiserat och utformat i dag ges med hjälp av den kommunenkät som
Skolverket genomförde i februari 2002.
Förskolan är en mötesplats för barn och vuxna. För många, såväl
svenskfödda som invandrare, innebär förskolan den första nära kontakten med människor med en annan kultur, annan religion och andra värderingar och traditioner än de egna. Detta både berikar och ställer krav.
Den mångkulturella förskolans uppdrag finns formulerat i skollagen (2
a kap.) och i läroplanen (Lpfö 98).
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Förskolans uppdrag
Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn som deltar. Barnen
ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. I. samarbete med föräldrarna ska förskolan
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Den pedagogiska verksamheten ska utgå från varje barns behov.
Barnen ska inspireras att utforska omvärlden i en miljö som utmanar och
lockar till lek och aktivitet. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta egna initiativ och som utvecklar
deras sociala och kommunikativa kompetens. Den ska ta hänsyn till att
barn lever i olika livsmiljöer och att de utifrån sina erfarenheter söker
förstå omvärlden och skapa sammanhang och mening i tillvaron.
I läroplanen behandlas också den ökade internationaliseringen och
de krav och möjligheter den för med sig. I den mångkulturella förskolan ges barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje
människa, oavsett bakgrund. Förskolan kan fungera som en kulturöverbryggare mellan människor med olika etnisk, kulturell och social tillhörighet:
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som
kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett allt
mer internationaliserat samhälle. Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. (sid. 9)
Förskolans uppdrag gäller alla barn. Men i läroplanen formuleras också
ett särskilt uppdrag för invandrar- och minoritetsbarnen:
Förskolan skall bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en
dubbel kulturtillhörighet. (sid. 9)
Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
(sid. 10)
I det betänkande som föregick läroplanen1 behandlas olikheter och kulturell mångfald under rubriken Allas olikhet – allas tillgång. Budskapet
är att barn som tidigt ges möjlighet att uppleva olikheter som självklara,
får bättre beredskap att möta och uppskatta mångfald. I förskolan kan
barnen få positiva erfarenheter av att olikheter är något spännande som
berikar samvaron, oavsett om det rör sig om kulturella och sociala olikheter eller skillnader i egenskaper och intressen.

1

SOU 1997:157.
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En mångkulturell förskola

Vart fjärde barn som växer upp i Sverige i dag har sina rötter i andra
delar av världen. Antingen är de själva födda i något annat land eller
också deras föräldrar. Ytterligare andra har far- eller morföräldrar som
har sitt ursprung utanför Sverige. Barn som växer upp i dag kommer på
ett helt annat sätt än tidigare generationer i kontakt med människor som
talar andra språk och har en annan kultur och andra traditioner än de
själva.
Även förskolan har självfallet påverkats. I vissa kommuner, eller delar
av kommuner, är språklig och kulturell mångfald legio. I en del av storstadsregionernas bostadsområden är det inte ovanligt att det finns upp
till 10– 15 språk och flera olika religioner representerade i samma barngrupp. I andra områden är barnens kulturella och språkliga bakgrund
mer homogen.

Barn med utländsk bakgrund
Under 1960- och 1970-talen ägde invandringen till Sverige huvudsakligen rum i form av arbetskraftsinvandring. Många barnfamiljer sökte
sig till Sverige där det rådde brist på arbetskraft och där fäderna snabbt
fick arbete. Ofta kom fäderna först och den övriga familjen en tid
därefter. De största grupperna kom från Finland eller något av medelhavsländerna. I mitten av 1970-talet upphörde i princip arbetskraftsinvandringen och i stället ökade flyktinginvandringen. Under 1980- och
1990-talen kom flyktingar från Syd- och Centralamerika, Afrika, Mellanöstern och Balkan till Sverige.
Det är ganska ovanligt att familjer med små barn invandrar. De flesta
barn med utländsk bakgrund är födda i Sverige men har föräldrar som
är födda utomlands. I början av 1980-talet hade cirka 17 procent av alla
1–6-åringar utländsk bakgrund. Den minsta gruppen utgjordes av barn
som själva inte var födda i Sverige. I en tredjedel av familjerna var båda
föräldrarna födda utomlands och i ungefär hälften en av föräldrarna.
Därför har vi i denna del valt att definiera begreppet barn med utländsk
bakgrund som födda utomlands eller med minst en förälder född utomlands. De vanligaste ursprungsländerna utanför norden var Jugoslavien,
Tyskland, Turkiet, Polen och Grekland (bilagetabell 1).
Under 1990-talet medförde den ökande flyktinginvandringen att det
blev vanligare att barnens båda föräldrar var födda utomlands. I dag har
25 procent av alla förskolebarn utländsk bakgrund. I knappt hälften av
familjerna är båda föräldrarna utrikes födda och i nästan lika många en
av föräldrarna. Fortfarande är det dock en mindre del av barnen med
utländsk bakgrund som själva är födda utomlands.
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160 000

Diagram 1. Antal barn 1–6 år med utländsk bakgrund av alla barn 1–6 år i
befolkningen 1980, 1990 och 2001
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Finland är även i dag det vanligaste ursprungslandet (dock inte lika
dominant som tidigare) följt av Jugoslavien. Men nu har även länder
som Irak, Turkiet, Iran, Libanon, Bosnien och Somalia blivit vanliga.

Barn med annat modersmål

2

Skolverket (2001).

Det har inte förts någon löpande statistik över hur många invandrarbarn
som går i förskola. Det finns dock uppgifter för vissa år. Enligt Skolverkets föräldraenkät gick till exempel 77 procent av procent av alla barn
i åldern 1–5 år med en utrikes född förälder i förskola eller familjedaghem 19992 (bilagetabell 2). Det var samma andel som för barn med
två svenskfödda föräldrar. För barn med två utrikes födda föräldrar var
andelen ett par procentenheter lägre. Barn med två utrikesfödda föräldrar fanns oftare i kommunal förskola och mindre ofta i familjedaghem
eller enskild förskola än andra barn.
Däremot finns det uppgifter om hur många barn i förskolan som har
ett annat modersmål än svenska. Sedan slutet av 1970-talet rapporterar
kommunerna årligen till SCB hur många barn i förskolan som har ett
annat modersmål och hur många därav som får modersmålsstöd. Till
och med år 1993 redovisades barnen dessutom efter språkgrupp.
Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat i stort sett
varje år fram till i dag. Eftersom ökningen har varit relativt sett större än
ökningen av det totala antalet barn i förskolan har andelen barn med
annat modersmål stadigt ökat. År 1980 hade sju procent av barnen i förskolan ett annat modersmål än svenska, i dag är andelen 13 procent eller
nästan dubbelt så hög (bilagetabell 3). Denna andel motsvarar ungefär
andelen barn med två utrikes födda föräldrar i förskolan 1999.
Kommunernas uppgifter om antalet barn med annat modersmål kan
vara något underskattade. Eftersom flertalet kommuner i dag inte erbjuder något modersmålsstöd alls är förmodligen motivationen att registrera barnens modersmål låg. Skolverkets enkät februari 2002 visade att
mindre än hälften av kommunerna har rutiner för att registrera barnets
modermål vid anmälan eller inskrivning i förskolan.
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Diagram 2. Andel barn 1–6 år med utländsk bakgrund i olika kommuntyper
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Det är inte bara invandrarbarn som har ett annat modersmål än
svenska i förskolan, utan även barn som tillhör någon av de nationella
minoriteterna. Hur många av dessa barn som går i förskola finns det
inga uppgifter om.

Regionala skillnader
Invandrarbarnen är inte jämnt fördelade över landet utan koncentrerade till vissa kommuntyper och kommuner. I storstäderna har 45 procent av 1–6-åringarna utländsk bakgrund, jämfört med cirka tio procent
i glesbygds- och landsbygdskommuner.
Att invandringen är ojämnt fördelad över landet avspeglas i förskolan. Andelen barn som har ett annat modersmål än svenska skiljer sig
avsevärt åt mellan kommuntyperna. Den är högst i storstäderna med 25
procent och lägst i landsbygds- och glesbygdskommuner med 4 procent
(bilagetabell 6). Kommuner som under hela 1990-talet har tillhört den
tiondel kommuner som har högst andel barn med annat modersmål i
förskolan är Pajala, Haparanda, Övertorneå, Malmö, Botkyrka, Järfälla,
Södertälje, Göteborg. Det rör sig således om kommuner i Norrbotten,
de tre storstäderna samt kranskommuner till Stockholm.
Även inom kommunerna finns skillnader. Vissa bostadsområden i
storstadsregionerna har mycket hög andel invånare med utländsk bakgrund medan de nästan helt saknas i andra.
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1970- och 1980-talen

Under 1970- och 1980-talen drogs riktlinjerna upp för den svenska
förskolan. Barnstugeutredningen formulerade principerna i början av
1970-talet och den lagstiftning och det pedagogiska utvecklingsarbete
som följde byggde i allt väsentligt på utredningens förslag. Frågor om
invandrarbarnen och deras möjligheter att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket fanns med på dagordningen. Den ökade
invandringen hade gjort att frågorna var aktuella och pockade på en lösning. Modersmålsstödet byggdes ut med hjälp av hemspråksreformen
och nådde i slutet av 1980-talet över 60 procent av de barn som hade ett
annat modersmål än svenska.

Förskolans utveckling

3

Prop. 1973:136.
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Utbyggnaden av barnomsorgen kom i gång i slutet av 1960-talet i samband med att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta. Det rådde högkonjunktur och kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden. Även mödrar
med små barn tog arbete utanför hemmet. Barnomsorgsplatserna täckte
inte på långt när det snabbt växande behovet, och med hjälp av statligt
stöd tog utbyggnaden av daghem och familjedaghem fart.
År 1968 tillsattes Barnstugeutredningen (BU) som fick i uppdrag att
utreda hur en barnomsorg som förenade sociala, pedagogiska och tillsynsmässiga krav skulle utformas. Utredningen presenterade mellan
åren 1972 och 1975 fem betänkanden där pedagogiska idéer och principer formulerades som kom att få stort genomslag och som i stor utsträckning är giltiga än i dag. Grunden lades till en förskola som skulle vara till
både för barnens skull och för att föräldrarna skulle kunna förvärvsarbeta eller studera. De tidigare uppdelningarna i en pedagogisk verksamhet (lekskola) och en tillsynsform (daghem) försvann och ersattes med
en enhetlig förskola där omsorg och pedagogik vävdes samman på ett
helt nytt sätt.
Barnstugeutredningens förslag resulterade i förskolelagen som trädde i
kraft 1975. Alla sexåringar fick rätt till 525 avgiftsfria timmar i förskola
och barn i behov av särskilt stöd fick särskilda rättigheter. Förskolelagen
ersattes 1977 med barnomsorgslagen där även skolbarnsomsorgen ingick.
Även invandrar- och minoritetsbarn uppmärksammades i lagstiftningen. Förskolelagen, och senare barnomsorgslagen, stadgade att barn
som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behövde särskilt stöd i sin utveckling skulle så långt möjligt beredas plats i förskola
före sex års ålder. I förarbetena till lagen3 framhålls att invandrarbarn är
en grupp som ofta har behov av ett sådant stöd.
År 1982 ersattes barnsomsorgslagen med socialtjänstlagen. I lagtexten
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anges nu endast ”fysiska, psykiska eller andra skäl” som skäl för en plats i
förskolan. Skrivningarna om språkliga skäl finns inte längre med i uppräkningen.
Under 1970-talet ökade antalet platser i förskolan med över 120 000
barn, 95 000 i daghem och övriga i deltidsförskolan. Den snabba utbyggnaden förde med sig ett behov av tydligare mål och en fastare ledning.
Socialstyrelsen publicerade under 1980-talet metodmaterial och arbetsplaner som riktade sig såväl till personal som till den kommunala ledningen. På uppdrag av riksdagen tog man 1987 fram ett pedagogiskt
program för förskolan4. Programmet byggde i stor utsträckning på de
pedagogiska principer som formulerats av barnstugeutredningen.
Trots en intensiv utbyggnad lyckades kommunerna inte bygga bort
barnomsorgsköerna. År 1985 beslöt riksdagen därför att alla barn från
18 månaders ålder fram till skolstarten skulle ges rätt till förskola i form
av daghem, deltidsgrupp eller öppen förskola (Förskola för alla barn)5 . I
riksdagsbeslutet lyftes förskolans pedagogiska betydelse för barns utveckling fram. Senast 1991 skulle en förskola för alla vara genomförd.

Modersmålet i utredningar och riksdagsbeslut
Bristen på arbetskraft var stor under 1960- och 1970-talen och i de familjer som kom till Sverige fick ofta båda föräldrarna arbete. Barnen gick
i daghem. I Sverige dominerade fram till mitten av 1970-talet en invandrarpolitik som innebar att invandrare skulle lära sig svenska och ”bli
svenska” så fort som möjligt (assimilationspolitik). Insatserna i förskolorna bestod i att förbättra invandrarbarnens kunskaper i svenska språket.
Snart kom dock rapporter om problem i förskolorna. Personalen
hade ofta svårt att kommunicera med barnen och de hade inte heller tillräckliga kunskaper om barnens kulturella bakgrund. Många av barnen
kunde inte göra sig förstådda varken på sitt modersmål eller på svenska
och levde i ett vacuum. Det behövdes organisatoriska och pedagogiska
insatser för att tillgodose invandrarbarnens behov.

Barnstugeutredningen

Barnstugeutredningen6 ansåg att invandrarbarnen borde få plats i förskola så tidigt som möjligt. Huvudprincipen borde enligt utredningen
vara att invandrarbarnen integrerades i den reguljära förskolan där de
varsamt kunde slussas in det svenska samhället. Genom lek och andra
kontakter med svenska barn kunde de lära sig svenska på ett naturligt
sätt. Men utredningen framhöll också att barnen behövde få använda
och utveckla sitt eget modersmål. En strävan skulle vara att barnen
kunde uttrycka sig både känslo- och tankemässigt på båda språken.
Utredningen framhöll också att en integration av invandrarbarnen i
förskolan ställde helt nya krav på personalen.
Barnstugeutredningens förslag ledde fram till en försöksverksamhet
åren 1971– 1974. Ett tiotal kommuner från olika delar av landet provade
olika former av organisatoriska lösningar och program som skulle stödja
invandrarbarnen. Under de första åren inriktade man sig framför allt
på åtgärder som syftade till att barnen skulle lära sig svenska så fort som
möjligt. Men det visade sig snart att barnens hemspråk ofta var dåligt

4
5
6

Socialstyrelsen (1987)
Prop. 1984/85:209
SOU 1972:26 och SOU
1972:27.
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utvecklat och att inlärningen av det nya språket hängde intimt samman
med utvecklingen av hemspråket. I den fortsatta försöksverksamheten
inriktade man sig därför på att i första hand stödja barnens utveckling av
det egna språket. Det visade sig sedan ge positiva resultat för såväl hemspråket som för svenskan.

Invandrarutredningen

Invandrarutredningen tillsattes i början av 1970-talet och hade i uppdrag att dra upp riktlinjerna för den framtida invandrar- och minoritetspolitiken. I betänkandet Invandrarna och minoriteterna7 formuleras målen
för politiken med utgångspunkt i begreppen jämlikhet, valfrihet och
samverkan. Målen, som innebar att den tidigare assimilationspolitiken
slopades, antogs av riksdagen 1975.
För förskolans verksamhet innebär de invandrarpolitiska målen att
• invandrar- och minoritetsbarnen ska ges samma möjligheter att bibehålla och utveckla sitt modersmål och sin ursprungskultur som andra
barn. Hemspråksverksamheten ska som komplement till hemmet ge
barnen förutsättningar att utveckla tvåspråkighet och en dubbel kulturell identitet (jämlikhetsmålet)
• hemspråksverksamheten ska bidra till att invandrar- och minoritetsbarnen får kunskaper om sin ursprungskultur och sitt modersmål så
att de så småningom har möjlighet att välja i vilken grad de vill behålla
dem (valfrihetsmålet)
• personalen i förskolan aktivt ska arbeta för att barnen ska lära känna,
få förståelse för och respekt för egna och andras språk och kulturer
(samverkansmålet).
Invandrarutredningen betonade vikten av att invandrarbarnen gavs möjlighet att utveckla en språklig och kulturell identitet. Liksom barnstugeutredningen pekade man på förskolans funktion när det gällde att
stödja inte bara barnens språkliga utan även deras sociala och kulturella
utveckling. Målet för arbetet i förskolan skulle vara att främja en aktiv
tvåspråkighet.

Hemspråksreformen

7
8
9

SOU 1974:69
Ds U 1975:13.
Prop. 1975/76: 118
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En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet, den s.k. invandrargruppen, fick i uppdrag att ytterligare belysa invandrarbarnens situation i förskola och skola och ta fram förslag till förbättringar. Gruppen
menade att stora resurser lagts ner på invandrarbarnens undervisning
men att det ändå inte varit tillräckligt. Barnen måste få bättre möjligheter att utveckla sitt första språk. Det framtida insatserna måste framför
allt satsas på förskolan och särskilt på barn från fyra års ålder.8
I den proposition som följde på invandrargruppens förslag (hemspråkspropositionen)9 relaterades förskolans mål till de invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Invandrarbarnen måste
få goda möjligheter att fastlägga och utveckla sitt första språk, hemspråket, sägs det i propositionen, och samhället bör aktivt främja barnens
möjlighet att utveckla sitt hemspråk och behärska det väl, både känslomässigt, socialt och begreppsmässigt. Förskolan och skolan bör erbjuda
barnen faktiska möjligheter att lägga grunden till aktiv tvåspråkighet
och delaktighet i två kulturer.
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I propositionen föreslog regeringen att kommunerna skulle vara
skyldiga att anordna hemspråksträning för sexåringar i den allmänna
förskolan och hemspråksundervisning för elever i grundskolan och gymnasieskolan. Ett statsbidrag skulle utgå i form av ett schablonbelopp för
varje deltagande barn/elev och år. Hemspråksträning och hemspråksundervisning skulle anordnas fyra timmar i veckan och förutsatt att det
fanns minst fyra barn med samma språk i den aktuella förskolan eller
skolan.
Rätten till hemspråksstöd och hemspråksundervisning skulle enligt
propositionen ges barn för vilka ett ”annat hemspråk än svenska utgör
ett levande inslag i deras hemmiljö”. Det enskilda barnets behov skulle
vara avgörande. Som exempel på grupper som var aktuella nämndes
invandrarbarn i första eller senare generation, barn som tillhör inhemska språkliga minoriteter samt nyanlända adoptivbarn. Kommunerna
skulle vara skyldiga att informera föräldrarna om möjligheten att få
hemspråksträning och hemspråksundervisning.
I propositionen drogs också vissa riktlinjer upp för hur hemspråksträningen skulle organiseras. De bästa förutsättningarna för en god
språklig och social utveckling för invandrarbarnen hade visat sig vara i
enspråkiga grupper, eller i grupper där barn från samma språkgrupp var
i majoritet, och denna modell fördes fram som den som borde eftersträvas.
Riksdagens ställde sig 1976 bakom förslaget till en hemspråksreform
enligt de riktlinjer som förordades i propositionen.10 Kommunernas
skyldighet att anordna hemspråksträning för sexåringar kom dock inte
att regleras genom lag eller annan författning. Förskolelagen ansågs
vara tillräcklig för att tillgodose invandrarbarnens rätt till språkligt stöd.
Man framhöll att hemspråksträningen var en integrerad del av förskolans arbetssätt och att förskolan syftade till att stödja barnets hela
personlighetsutveckling.
Rätten till hemspråksträning fick därigenom ett svagare juridiskt stöd
än rätten till hemspråksundervisning i skolan. De flesta kommuner
anordnade trots detta hemspråksträning för invandrarbarn i förskolan.
Det fanns dock exempel på kommuner som nekade barn hemspråksträning och där föräldrar besvärade sig. Frågan kom upp i regeringsrätten
som 1980 slog fast att det inte fanns någon laglig skyldighet för kommunerna att erbjuda hemspråksträning.

Statsbidrag

I samband med hemspråksreformen beslöt riksdagen att det skulle utgå
ett särskilt statsbidrag för hemspråksträning i förskola. Statsbidraget
infördes den 1 juli 1977 och uppgick till 1 900 kr11 per deltagande sexåring och år. Hemspråksträningen skulle omfatta minst fyra timmar per
vecka och bedrivas under den tid som den allmänna förskolan pågick.
Om det fanns särskilda skäl kunde ett reducerat bidrag utgå även för
färre än fyra veckotimmar.
År 1979 utvidgades statsbidragen till att gälla även hemspråksstöd för
femåringar och från och med 1989 utgick statsbidrag för hemspråksstöd
till förskolebarn oavsett ålder. Undantagna var barn som vistades i hemspråksgrupp där det fanns personal som talade barnets språk.

10
11

UbU 1975/76:33.
motsvarar cirka 6 800 kr i
dagens penningvärde
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Hemspråksreformens genomförande

12
13

Kommunförbundet (1979)
Socialstyrelsen (1983)
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I många kommuner gjordes stora ansträngningar att förverkliga hemspråksreformens syfte. En utbyggnad av hemspråksträningen kom snabbt
i gång och man provade olika former för verksamheten. Införandet av
statsbidrag gjorde att andelen sexåringar med invandrarbakgrund som
fick hemspråksträning ökade kraftigt. Andelen mer än fördubblades
mellan åren 1977 och 1978, från 30 procent till över 60 procent.
Men det fanns också problem och svårigheter. I en inventering som
Kommunförbundet gjorde 197812 uppgav kommunerna att de hade svårt
både att rekrytera personal och att hitta lämplig former för hemspråksträningens organisation, framför allt för de mindre språkgrupperna.
Det fanns också föräldrar som avstod från hemspråksträningen för att
de trodde att det skulle försvåra barnens möjlighet att snabbt lära sig
svenska. Informationen om hemspråkets betydelse för barnets utveckling var många gånger bristfällig. Ibland fanns också ett misstroende hos
föräldrarna mot vissa hemspråkstränare av politiska eller religiösa skäl.
Även kommunernas ekonomi angavs som ett problem.
En liknande bild gavs hösten 1983 vid en konferens anordnad av Socialstyrelsen i samarbete med SPRINS-gruppen vid Göteborgs universitet.13
Deltagarna representerade ett tjugotal kommuner runt om i landet.
Vid konferensen framkom att det fanns en betydande okunskap om
reformens syfte hos politiker och förvaltningspersonal, inte minst på
ledningsnivå. Attityderna till hemspråksstödet var ofta oförstående. I få
av de deltagande kommunerna hade man gjort politiska ställningstaganden med anledning av hemspråksreformen. Ett par kommuner hade
beslutat att alla barn som var berättigade till hemspråksstöd skulle få
det, men genomförandet försvårades av brist på resurser. I en annan
kommun fanns ett politiskt beslut om att personalen skulle rekryteras
utifrån barngruppens behov och att tvåspråkighet skulle betraktas som
en merit vid tillsättning av tjänster. Några kommuner hade beslutat att
barnen hade rätt till skolskjuts till och från hemspråksträningen.
Deltagarna efterlyste en större medvetenhet och tydligare politisk
styrning i kommunerna. Till exempel efterfrågade man politiska beslut
som kunde underlätta placering av barn efter språk. Det rådde stor
enighet om att antalet språk i barngrupperna måste begränsas. För att
åstadkomma språkligt mer homogena grupper kunde det ibland vara
nödvändigt att gå ifrån turordningen och låta något barn ”gå före” i kön.
Flera kommuner tillämpade redan i praktiken en sådan placeringsprincip, men det var ovanligt att det fanns något politiskt beslut bakom.
Erfarenheter av olika organisationsmodeller diskuterades också och
även här fanns stora skillnader mellan kommunerna. Deltagarna var
dock överens om att det var svårt att få den ambulerande verksamheten
att fungera, särskilt för de yngsta barnen. Bristande kontinuitet, för få
timmar och svårt för hemspråksläraren att få tid att planera tillsammans
med den ordinarie personalen var nackdelar som togs upp.
Personalens kompetens ansågs allmänt som en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå hemspråksreformens mål, ofta viktigare än
vilken organisationsform som valdes. Deltagarna ansåg att såväl grundutbildningen som fortbildningen behövde förbättras. Frågor om invandrarbarn och deras språkliga och kulturella utveckling borde ges större
utrymme i grundutbildningen och även integreras i utbildningen mer än
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tidigare. Man ifrågasatte också hemspråkslärarutbildningen och menade
att det inte var realistiskt att en och samma person skulle kunna ha kompetens för alla stadier från förskola till gymnasium.
Utredningen Språkminoriteter i förskoleåldern konstaterade i sitt betänkande14 att erfarenheterna av hemspråksstödet15 var positiva. I många
kommuner fanns både intresse för och erfarenheter av ett väl fungerande hemspråksstöd. Fortfarande fanns det dock problem som måste
lösas. Fyra timmars hemspråksstöd per vecka var för lite, ansåg utredningen, och stödet kom för sent i åldern. En satsning måste göras även
på de yngre barnen och målet borde vara att erbjuda hemspråksstöd till
alla barn med annat hemspråk redan när de börjar förskolan. Vidare
ansåg utredningen att samarbetet med föräldrarna behövde förbättras
och att den svenska och den tvåspråkiga personalen behövde utveckla
både sitt arbetssätt och sitt inbördes samarbete.

Förslag till lagändring

Utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern hade i uppgift att
kartlägga hemspråksträningens omfattning, organisation och personalresurser och klargöra rätten till hemspråksträning. Man skulle också
föreslå förändringar ”som bättre än nu kan tillgodose invandrarbarnens behov”. Utredningen hävdade i sitt slutbetänkande16 att barn måste
garanteras en laglig rätt till sitt hemspråk i förskolan. Man presenterade
två alternativa förslag till lagändring som skulle stärka hemspråksstödets ställning. Det ena innebar att kommunerna skulle vara skyldiga att
erbjuda barn hemspråksstöd minst fyra timmar i veckan under 35 veckor
per år under barnens hela förskoletid, det andra innebar samma skyldighet men under minst två år av barnens förskoletid.
Utredningens förslag remissbehandlades inte men ingick i budgetpropositionen för år 1985/8617. Varken propositionen eller riksdagen
tog ställning för att rätten till hemspråksstöd i förskolan skulle regleras i
lag. Man var positiv till de förslag som utredningen lade fram, men ansåg
att de i de flesta fall kunde tillämpas utan att riksdagen eller regeringen
tog ställning. Förslaget att kommunerna skulle bli skyldiga att erbjuda
hemspråksstöd skulle regeringen återkomma till. Det skedde emellertid
inte och det blev ingen lagreglering.

Varför hemspråksstöd?
Det växande stödet till hemspråket under 1970- och 1980-talen motiverades på flera sätt. Kunskaperna om hemspråkets betydelse för barns
språkutveckling hade vuxit, inte minst när det gällde små barn. Man
hade upptäckt att satsningen på att snabbt lära barnen svenska riskerade
leda till att barnen fick dåliga kunskaper både i hemspråket och i det
svenska språket. När barnen kom från sin modersmålsmiljö i hemmet
till den svenskspråkiga förskolan avstannade ofta deras språkutveckling
och begreppsbildning på hemspråket. Språkforskare och andra som var
engagerade i frågan, enades om att utvecklingen av barnens hemspråk
var en viktig grund för att utvecklingen av andraspråket, svenskan:
Har barnen ett gott ordförråd, klara begrepp och känslomässig förankring i sitt eget modersmål blir det nya språket inte enbart meka-

SOU1982:43
utredningen använde
begreppet hemspråksträning i
stället för hemspråksstöd. Den
senare termen användes
sedan allmänt fram till 1997
då den ersattes med modersmålsstöd
16
SOU 1982:43
17
Prop1984/85:100, bilaga 7,
socialdepartementet och
bilaga 10, utbildningsdepartementet
14
15
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niskt inlärda ord utan ett meningsfullt språk, ett språk där barnen
förstår ordens innebörd och mening.18
Men man såg också stödet till invandrar- och minoritetsbarnens hemspråk som ett led i förskolans stöd till hela barnets utveckling. Övertygelsen att modersmålet har en grundläggande betydelse för barns
personlighetsutveckling, såväl socialt som känslomässigt och intellektuellt, fick allt större spridning. För en allsidig utveckling är barnet beroende av kunskaper såväl i hemspråket som i svenska språket.
Ett annat viktigt motiv för hemspråksstödet var dess betydelse för barnets kulturella identitet. Språket är grunden till kulturell delaktighet.
Med bristfälliga kunskaper i modersmålet försvåras barnets kontakter
med föräldrarna och andra med samma kulturella bakgrund. Modersmålets betydelse för kontakten med föräldrarna ansågs av många som ett
av de allra viktigaste motiven för hemspråkstödet:
Kan barnet inte tala och förstå föräldrarnas språk uppstår lätt känslomässiga klyftor mellan föräldrar och barn. Genom aktiva insatser för
att främja tvåspråkighet förebygger man sådana konflikter.19
Genom hemspråksstödet finns dessutom den egna kulturen representerad i förskolan parallellt med den svenska. Broar byggs mellan barnens
olika miljöer:
/…/ det stöd som barnet får i sitt hemspråk av föräldrarna räcker
oftast inte. Dels vistas barnet större delen av sin vakna tid utanför
hemmet. Dels är det delvis olika saker som man talar om hemma i
familjen och det man lär sig i samspelet med vuxna och andra barn
i förskolan och den övriga omgivningen. Om inte barnet får lära sig
nya ord och begrepp i förskolan parallellt på sina båda språk kan det
bli två språk för två skilda världar och avstånd i stället för närmande
mellan kulturerna.20

Svenska som andraspråk

Socialstyrelsen (1976)
Prop.1976/77:22
20
Socialstyrelsen (1992)
21
Socialstyrelsen (1985)
18
19
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Samtidigt med satsningen på hemspråket betonades vikten av att
barnen lärde sig svenska. Men utvecklingen i det svenska språket fick
inte ske på bekostnad av hemspråket, utan språken skulle utvecklas
samtidigt.
Koncentrationen på hemspråket under 1970-talet medförde dock
att invandrarbarnens utveckling av det svenska språket tenderade att
komma i skymundan. Metoder för barns svenskinlärning diskuterades
sällan. Det var en spridd uppfattning att bara barnen vistades i en svenskspråkig miljö skulle det svenska språket komma mer eller mindre av sig
självt. Men trots att det stora flertalet invandrarbarn fanns i sammansatta
grupper tillsammans med svenskspråkig personal tillägnade sig många
inte ett fungerande svenskt språk.
Problemet uppmärksammades allt mer och i Socialstyrelsens riktlinjer
för hemspråksstödet i förskolan som kom 198521 tas svenska som andraspråk upp i ett särskilt avsnitt. Man framhåller att det finns behov av
att utveckla metoder för den svenskspråkiga personalens arbete med att
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stödja invandrarbarnens inlärning av andraspråket, och också av att förbättra samarbetet med den tvåspråkiga personalen:
Svenska som andraspråk är inte ett ”nytt ämne” i förskolan utan skall,
liksom stödet i modersmålet, ingå som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Det är inte heller fråga om att anställa speciella
”svensktränare” utan att utveckla ett medvetet arbetssätt och en bra
organisation för den befintliga svenska personalen. En mer aktiv roll
för den svenska personalen vad gäller invandrarbarnens inlärning
av svenska kräver givetvis ett nära samarbete mellan tvåspråkig och
svensk personal.
Det behövdes således mer kunskap och metoder för andraspråksinlärning i förskolan. Den svenskspråkiga personalen behövde känna till hur
olika språk är uppbyggda, hur uttalsregler skiljer sig åt etc, för att förstå
de svårigheter som invandrarbarnen ställdes inför när de skulle lära sig
svenska. De behövde också mer aktivt stödja barnets utveckling av det
svenska språket. Utvecklingsarbete och försöksverksamhet med svenska
som andraspråk i förskolan pågick under 1980- talet på flera håll, bland
annat i SPRINS-projektet vid Göteborgs universitet.

Innehåll och organisation
Förskolepedagogiska principer

I hemspråkspropositionen poängteras att hemspråksstödet ska vara en
integrerad del av förskolans verksamhet och inte särskiljas från den.
”Språklektioner” får inte förekomma i förskolan. De förskolepedagogiska principer som gäller för den övriga verksamheten är tillämpliga
också när det gäller hemspråket. Utveckling och lärande sker hela tiden,
i alla sammanhang, och inte minst i det sociala samspelet mellan barn
och mellan barn och vuxna. Den språkliga utvecklingen kan inte ses isolerad utan sammanhänger med barnets sociala, känslo- och tankemässiga utveckling. I propositionen framhålls att förskolans hemspråksstöd
syftar till att stödja barnets hela utveckling.
Socialstyrelsen framhöll i sin information till kommunerna22 att hemspråksstödet inte får bli isolerat från den övriga verksamheten i förskolan. Barnen behöver kontinuitet, sammanhang och mening i tillvaron.
Hemspråksläraren ska delta i förskolans verksamhet och stödja barnet
i olika situationer. Det kan ske genom att ta tillvara barnets nyfikenhet
och genom att uppmuntra leken, som erbjuder rikliga tillfällen till språkutveckling. I information riktad till personalen framhölls att det är i de
vardagliga situationerna som utveckling och lärande sker. I skriften Byta
blöjor på persiska23 ges exempel på hur hemspråksstödet kan utformas för
de allra yngsta.

Organisationsformer

Även om de flesta var överens om hemspråksstödets utformning, så
fanns det olika uppfattningar om hur verksamheten borde organiseras
för att ge ett så bra stöd som möjligt till barnens tvåspråkiga utveckling.
Forskare, föräldrar, personal och beslutsfattare var inte alltid eniga om
vilken organisationsform som var lämpligast.

Se t.ex. Socialstyrelsen
(1977)
23
Nauclér, K. (1989)
22
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Samtidigt framhölls att organisationen inte var avgörande. Det fanns
undersökningar som visade att den svenskspråkiga och tvåspråkiga personalens samarbete kring barnen hade större betydelse både för barnens tvåspråkiga utveckling och för deras delaktighet i de två kulturerna
än vilken organisationsform som valts.24
Oftast förordades dock förskolegrupper där det fanns flera barn med
samma språkliga och kulturella bakgrund och dessutom möjlighet till
täta kontakter med svenskspråkiga barn. Det var också den modell som
fördes fram av invandrarutredningen. Kravet att förskolan skulle utveckla
barnens modersmål innebar enligt utredningen ”att barn av samma
nationalitet bör samlas i tillräckligt stora grupper”. Det rådde också enighet om att det borde finnas tvåspråkig personal i det ordinarie arbetslaget.
Socialstyrelsen framhöll att för att kunna stödja invandrarföräldrarna
och invandrarbarnens hela utveckling i förskolan, är det viktigt att det
finns personal som har samma språkliga och kulturella bakgrund som
familjerna. Man ansåg att enspråkiga förskolegrupper, dvs. grupper där
barn och personal talar samma språk, var att föredra, särkilt för de yngsta
barnen. Barnen ska ges stöd i att utveckla hemspråket så tidigt som möjligt.
Socialstyrelsen poängterade också att det är viktigt att barn har tillgång till någon vuxen som kan tala deras modersmål. Helst borde
invandrarbarnen under hela sin tid i förskolan ha tillgång till en vuxen
som kan tala hemspråket. Särskilt viktigt är det att den första kontakten
med förskolan sker på barnets hemspråk. Detta är betydelsefullt även för
kontakten med föräldrarna.
Hemspråksstödet i förskolan organiserades i princip i följande tre
huvudformer (med Socialstyrelsens kommentarer):
• hemspråksgrupper (enspråkiga grupper) där alla barn och all personal
talar samma språk (annat än svenska). Det bör finnas svensk personal
som arbetar med att utveckla svenskan och regelbundna kontakter
och lek med någon förskolegrupp med svenska barn
• sammansatta grupper (tvåspråkiga grupper) där ungefär hälften av barnen
är svenskspråkiga och hälften har ett annat modersmål och där det
finns tvåspråkig personal som talar barnens modersmål. I en sådan
grupp finns goda förutsättningar för att barnens båda språk ska
utvecklas parallellt
• svenskspråkiga grupper där flertalet barn är svenskspråkiga och där
invandrarbarnen får stöd av ambulerande hemspråkslärare några
timmar i veckan. Det bör finnas flera barn som talar samma språk i
gruppen. Det är viktigt att hemspråket ges tillräckligt med utrymme
och att personalen arbetar medvetet med svenska som andraspråk.

24

Socialstyrelsen (1983)
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Också familjedaghem och öppen förskola nämns i sammanhanget.
Familjedaghem kunde vara aktuellt om dagbarnvårdaren hade samma
språk och kulturbakgrund som barnet och om barnet annars skulle placeras i en helt svenskspråkig grupp. De öppna förskolorna hade börjat
byggas ut i slutet av 1970-talet och hade ofta en inriktning som var anpassad till barn och föräldrar med invandrarbakgrund. De utgjorde ett värdefullt komplement för barn som inte hade förskoleplats.
Det rådde således stor enighet om vikten av att det fanns flera barn
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från samma språkgrupp i en barngrupp. Språkligt homogena grupper
hade inte enbart pedagogiska fördelar utan innebar även att hemspråkslärarna och den tvåspråkiga personalen kunde utnyttjas mer effektivt.
Styrningen av barnen till vissa grupper kunde dock innebära att en del
barn placerades i en förskola som låg långt från hemmet. Principen
om språktillhörighet kunde komma i konflikt med ”närhetsprincipen”.
Avvägningar mellan de båda principerna fick göras från fall till fall i samverkan med föräldrarna.
Vilken organisationsform som i praktiken kom att väljas avgjordes
dock i flesta fall av de omgivande realiteterna – antalet barn i olika språkgrupper och barnens åldrar, tillgången till tvåspråkig personal, avståndet
mellan förskolorna i kommunen, föräldrarnas önskemål etc.

Personal
Som hemspråkslärare i förskolan arbetade tvåspråkiga förskollärare och
barnskötare eller hemspråkslärare som också kunde ha tjänst i grundskolan. När det inte fanns personal med adekvat utbildning kunde även
andra komma ifråga, om de hade ”intresse för barn och goda språkkunskaper”.
Det rådde dock brist på personal vilket var ett av skälen till att kommunerna inte anordnade hemspråksträning i den omfattning som efterfrågades. Ett annat problem var att många hemspråkslärare saknade
utbildning och inte heller hade erfarenhet av arbete i förskolan. Personalsituationen var många gånger besvärlig vilket kunde leda till ”att höga
förväntningar och en positiv inställning från barn, föräldrar och personal ofta snart byts i besvikelse. Speciellt påtagligt blir det ifall den tvåspråkiga personalen inte alls är tvåspråkig, utan deras kunskaper i det
svenska språket är mycket små.”25
En utbildning av tvåspråkiga förskollärare påbörjades samtidigt som
hemspråksreformen trädde i kraft. Utbildningen ägde rum vid några av
lärarhögskolorna parallellt med den reguljära förskollärarutbildningen
och gav kompetens att arbeta också i svenskspråkiga grupper. Ungefär
samtidigt startade en tvåårig hemspråkslärarutbildning för arbete med
invandrarbarn i förskolan och invandrarelever i skolan.
En del av hemspråkslärarna hade fast anställning i barngrupp medan
andra arbetade som ambulerande lärare vid flera förskolor. Under
1980-talet tillhörde ungefär 55 procent av den tvåspråkiga personalen
den förra gruppen och 45 procent den senare. Andelen av hemspråkslärarna som var utbildade var i slutet av 1980-talet omkring 60 procent.
Andelen var högre bland de anställda i barngrupp än bland de ambulerande lärarna.

Utvecklingsarbete och forskning
Under 1980-talet behandlade forskare som Kenneth Hyltenstam, Ragnhild
Söderbergh, Els Oksaar och Henning Johansson små barns språkutveckling
och flerspråkighet. Men forskning om invandrarbarns språksituation i
förskolan har varit relativt begränsad, särskilt jämfört med forskningen
om språksituationen i skolan.26 Under 1980-talet pågick dock flera forskningsprojekt kring invandrar-och minoritetsbarnens språkutveckling och
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förskolans möjligheter att främja aktiv tvåspråkighet. Metodik och innehåll i förskolans språk- och kulturstöd och effekter av olika organisationsmodeller var ämnen för såväl forsknings- som utvecklingsarbete.
Ett av de större forskningsprojekten var SPRINS-projektet (Språkutveckling hos invandrarbarn i Sverige) som pågick vid Göteborgs universitet
under ledning av Gunnar Tingbjörn och med Kerstin Nauclér som ansvarig för forskningsprojekt som rörde förskoleåldrarna. Inom projektets
ram pågick flera delprojekt om språkmiljö och språkinlärning i hemspråks- och flerkulturella grupper. Ett annat forskningsprojekt vid Göteborgs universitet var MIAF (Minoritetsbarns andraspråkstillägnande i
förskolan) som studerade den svenskspråkiga förskolemiljöns inverkan
på minoritetsbarns tvåspråkiga utveckling.
I flera kommuner pågick utvecklingsarbeten med stöd från Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Nya metoder, material och modeller
togs fram för arbetet i mångkulturella grupper. Med utgångspunkt från
SPRINS-projekt och ett utvecklingsarbete i Huddinge kommun27 publicerade Socialstyrelsen till exempel skriften Kultur- och språkmöten. Om tvåspråkigt arbetssätt i förskolan som riktade sig till personalen i förskolan.
Skriften fick stor spridning och används fortfarande i vissa kommuner.
En del projekt var speciellt inriktade på flyktingbarnen, till exempel
SKYM-projektet (Språk och kultur för yngre minoritetsbarn) som riktades
till mindre och medelstora kommuner som nyligen påbörjat eller stod i
begrepp att börja mottagning av flyktingar. Projektet behandlade utvecklings- och informationsfrågor.
Socialstyrelsen stödde hemspråksreformen aktivt genom fortbildnings- och utvecklingsinsatser och genom information om hemspråksstödet och om språk och språkutveckling. Mycket informationsutbyte
skedde via det nätverk som bildades med kontaktpersoner från kommunerna, ofta den ansvarige för invandrarverksamheten. En hel del samarbete med andra myndigheter, främst Skolöverstyrelsen men också med
Statens invandrarverk, ägde också rum.

Hemspråksstödets omfattning
År 1979, strax efter det att hemspråksreformen trätt i kraft, samlade SCB
för första gången in uppgifter om förskolans hemspråksträning i den
officiella statistiken. Uppgifterna om barn särredovisades på de två dåvarande formerna av förskola (daghem och deltidsgrupp) under de två
första åren, medan personaluppgifterna var sammanslagna redan från
början.

Utvecklingsprojektet Metodutveckling i fler kulturella
förskolor och fritidshem i Huddinge
28
SM S 1981:10
27
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Citat ur sammanfattningen i Förskolor och fritidshem den 31 december
1979 28:
I daghem och deltidsgrupp fanns den 31 december 1979 16 356
barn med annat hemspråk än svenska, varav drygt hälften fanns
i daghem. 10 311 barn erhöll hemspråksträning, varav 90 procent
minst 4 timmar per vecka. Av antalet fem- och sexåringar med annat
hemspråk än svenska fick 73 procent hemspråksträning. Motsvarande
andel för barn yngre än fem år var 43 procent.
Av rapporten framgår också att den största språkgruppen utgjordes av
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barn med finska som modersmål, följt av jugoslaviska språk och spanska. Det finns också uppgifter om tvåspråkig personal, ambulerande och
anställd i barngrupp, och deras utbildning.
Under i stort sett hela1980-talet låg andelen barn med annat modersmål som fick hemspråksstöd kring 60 procent. Bland 5- och 6-åringar –
de åldersgrupper som statsbidraget omfattade – var andelen omkring 75
procent. Men trots att de yngre barnen inte omfattades av statsbidraget
fick ändå cirka 40 procent av dem del av hemspråksstödet (bilagetabell
3 och 4).
Förskolan byggdes ut kraftigt under 1980-talet. Det betyder att trots
att andelen barn med hemspråksstöd var tämligen oförändrad så ökade
antalet barn som fick stöd. År 1990 fick 17 800 barn hemspråksstöd, 7
500 fler än 1979.

Sammanfattning av erfarenheter
I den genomgång som gjorts av förskolans hemspråksstöd under 1970och 1980- talen kan några faktorer urskiljas som allmänt har betraktats
som viktiga för att modersmålsstödet ska vara framgångsrikt. De kan
sammanfattas i följande punkter:
• Språk- och kulturstöd ska ges så tidigt som möjligt. Modersmålsstödet
ska var en integrerad del av förskolans pedagogiska verksamhet
• Modersmålsstöd i en- eller tvåspråkiga grupper är att föredra framför
ambulerande modersmålslärare
• Antalet språk i barngrupperna bör minimeras. Det innebär att man
bör försöka samla barn med samma språk i särskilda förskolor/
barngrupper
• Barn bör inte vara ensamma om ett språk i en barngrupp utan det bör
finnas flera barn som talar samma språk
• Barn i enspråkiga hemspråksgrupper bör ges möjlighet till täta kontakter med svenskspråkiga barn och med svenskspråkig personal
• Personalens kompetens och samarbetet mellan tvåspråkig och svensk
personal är avgörande för om hemspråksstödet ska vara framgångsrikt. Det är viktigare än vilken organisationsform som väljs
• Fortbildning bör ges till den svenskspråkiga personalen om modersmålets betydelse och om svenska som andra språk
• Varje barn bör ha tillgång till någon vuxen som talar barnets modersmål under hela sin vistelse i förskolan. Det är särskilt viktigt under
inskolningsperioden
• Språk och kultur är nära förknippade med varandra och modermålsläraren ska ge både språk- och kulturstöd
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1990-talet

Medan 1970- och 1980-talen karaktäriserades av ett växande intresse för
invandrar- och minoritetsbarnens behov och en utbyggnad av språkoch kulturstödet i förskolan, så utmärktes 1990-talet av en avveckling av
stödet till invandrarbarnen. Det riktade statsbidraget försvann och tillsammans med stora krav på besparingar gjorde det att många kommuner minskade eller helt lade ner hemspråksstödet. I stället betonades
kunskaper i svenska – det var i första hand svenska barnen skulle lära
sig. Kravet på kommunerna att med begränsade ekonomiska resurser
bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning gjorde att allt fler kommuner begränsade rätten till plats för barn till arbetslösa. Det innebar
att invandrarbarnen inte fick tillträde till förskolan i samma utsträckning
som andra barn.

Förändrat statsbidrag
I början av 1990-talet förändrades styrningen av de kommunala verksamheterna. Vi fick en ny kommunallag och ett nytt system för statsbidrag till
kommunerna. Syftet var att regelstyrningen skulle minska och det kommunala självbestämmandet öka. Som en följd av förändringarna växte
nya styrsystem och nya organisations- och driftsformer fram i kommunerna.
De nya statsbidragsbestämmelserna trädde i kraft 1993 och innebar
i princip att de riktade statbidrag som tidigare hade utgått till kommunerna ersattes av ett generellt statsbidrag. Det riktade statsbidrag som
sedan 1977 utgått till hemspråksstödet slopades således och integrerades i stället i det generella bidraget. På samma sätt slopades det riktade
bidraget till öppna förskolor.
Statsbidraget till hemspråksstödet hade förändrats redan tidigare.
Från och med 1991 fick kommunerna ett generellt statsbidrag för
invandrar- och flyktingbarn i kommunen (tidigare hade statsbidraget
utgått till antalet barn som fick hemspråksstöd). Bidraget var avsett för
hemspråksstöd och andra insatser för invandrar- och flyktingbarn i förskolan.
Förändringarna i statsbidraget tillsammans med de stora sparkraven
fick till följd att kommunerna kraftigt minskade resurserna till verksamheter som de inte enligt lagstiftningen var skyldig att anordna. Det
gällde hemspråksstödet och även öppna förskolor. Antalet barn med
hemspråksstöd sjönk snabbt, från 18 000 år 1990 till 13 000 år 1991. Även
om en del av denna minskning hänger samman med att det inte längre
fanns anledning att registrera allt hemspråksstöd då statsbidraget slopades, så var minskningen ändå stor.
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Ny lagstiftning
Trots en kraftig utbyggnad av barnomsorgen fattades fortfarande platser i början av 1990-talet. Den 1 januari 1995 skärptes kommunernas
ansvar för utbyggnaden. Kommunerna blev skyldiga att tillhandahålla
plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg utan oskäligt dröjsmål
för barn mellan ett och tolv år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller för barn som har ett eget behov av verksamheten. Även kvalitetskrav skrevs in i lagen.
Socialstyrelsen tog fram allmänna råd med anledning av den nya
lagstiftningen29. Barn från andra kulturer behandlas i ett eget avsnitt.
Målen för förskolans arbete med invandrar- och minoritetsbarn har inte
förändrats utan beskrivs på samma sätt som tidigare:
Varje barn har rätt att möta respekt för och känna stolthet över sitt
kulturella ursprung. För att stödja barnens identitetsutveckling är det
viktigt att deras tvåspråkighet och dubbla kulturtillhörighet stärks.
Innehåll och arbetssätt i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska
anpassas till detta. /…../
Förskolans mål för arbetet med invandrarbarn är att lägga grunden
till aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. Kultur- och
hemspråksstöd ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten. Alla barn som har ett annat hemspråk bör erbjudas hemspråksstöd i förskolan. Ett kontinuerligt stöd i modersmålet är av stor
betydelse, inte bara för barnens språkliga utan även för deras sociala
och emotionella utveckling. Ett väl utvecklat hemspråk underlättar
dessutom inlärningen av det svenska språket.

Barn till arbetslösa

Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg omfattade inte barn
till arbetslösa (om de inte hade ett ”eget behov”). Många kommuner
hade regler som innebar att barnen förlorade sin plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om föräldrarna blev arbetslösa. År 1997
miste till exempel ett förskolebarn sin plats i förskolan eller familjedaghemmet i 45 procent av kommunerna om en förälder blev arbetslös.
Arbetslösheten steg kraftigt de första åren på 1990-talet och var särskilt hög bland män och kvinnor med utländsk bakgrund. Detta innebar
att många barn med invandrarbakgrund ställdes utanför förskolan trots
att föräldrarna efterfrågade plats. I rapporten Med eller utan barnomsorg30
visade Socialstyrelsen att efterfrågan på barnomsorg var minst lika hög
bland föräldrar med invandrarbakgrund som bland svenskfödda föräldrar. Att invandrarbarnen inte fanns i förskolan lika ofta som andra barn
förklarades till stor del av att deras föräldrar hade lägre förvärvsfrekvens.
Förhållandena kritiserades av bland andra Socialstyrelsen31 och Skolverket32 som menade att lagstiftningen innebar att många av de barn
som var i störst behov av förskolan ställdes utanför. Det kunde gälla barn
med invandrarbakgrund eller barn i socialt utsatta områden med hög
arbetslöshet. Man menade att lagstiftningen borde ändras och att barn
till arbetslösa borde garanteras samma rätt till en god pedagogisk grupp-

Socialstyrelsen (1995)
Socialstyrelsen (1997) Med
eller …
31
Socialstyrelsen (1997)
Begränsad ….
32
Skolverket (1998)
29
30
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verksamhet som andra barn. Liknande synpunkter framfördes av Storstadskommittén och Barnomsorg och skolakommittén.
Regeringen ansåg att det fanns mycket som talade för att förskolan
borde erbjudas alla barn men ”utan ökade resurser är det dock inte möjligt att med bibehållen god kvalitet införa en allmän förskola”.33

Utbyggnad och besparingar
Barnomsorgen var en av de sektorer som var utsatt för allra störst besparingar under 1990-talet. Under första hälften av decenniet ökade antalet
barn i förskolor, fritidshem och familjedaghem med uppemot 30 procent eller 170 000 barn samtidigt som kommunernas bruttokostnad för
verksamheterna i stort sett var oförändrad. Lagregleringen innebar att
utbyggnaden forcerades ytterligare.
Kostnadsminskningarna inom barnomsorgen åstadkoms framför allt
genom att personaltätheten minskades och att fler barn togs in i grupperna. Men man sparade också på andra sätt, till exempel genom att
lägga ner öppna förskolor, dra in hemspråksstödet eller begränsa rätten
till plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga. Var fjärde förskola
lades ner mellan åren 1991 och 1995 och de som fanns kvar hade kortare öppethållande. Andelen barn med annat hemspråk som fick hemspråksstöd i förskolan minskade från närmare 60 procent till 20 procent
under samma period. Förändringarna var stora i hela landet men störst
i storstadsregionerna.34

Besparingar i skolan

Neddragningarna inom förskolans hemspråksstöd hade sin motsvarighet i skolan. I de ekonomiska krispaket som avlöste varandra i början av
1990-talet pekades skolans hemspråksundervisning ut som ett lämpligt
besparingsområde, bland annat med hjälp av en rapport från Riksrevisionsverket (RRV).
RRV publicerade hösten 1990 en starkt kritisk rapport om hemspråksundervisningen i grundskolan.35 Hemspråksundervisningen beskrevs
som ineffektiv och dyr. Rapporten fick stor betydelse, trots att den enligt
flera bedömare hade såväl metodologiska som innehållsmässiga brister. I
budgetpropositionen i januari 1991 föreslog regeringen med hänvisning
till RRV:s rapport, att det statliga bidraget till hemspråksundervisningen
skulle minskas kraftigt. Man förväntade sig att även kommunerna skulle
dra ner sina utgifter. Sammantaget skulle kostnaderna för hemspråksundervisningen halveras. Propositionstexten fick inte stöd i riksdagen men
de politiska signalerna var tydliga och nedskärningarna blev stora.36
Prop. 1997/98:93
Socialstyrelsen (1997)
Produktivitet …
35
RRV (1990)
36
händelseförloppet finns
beskrivet i Hyltenstam,
K. & Tuomela, V. (1996)
37
Barnombudsmannen,
Statens Kulturråd, Statens
Ungdomsråd och Skolverket
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38
Socialstyrelsen (1994)
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Barns villkor i förändringstider
Socialstyrelsen fick 1992 i uppdrag av regeringen att i samråd med andra
myndigheter37 följa utvecklingen av barns villkor i samhället. Bakgrunden var de snabba förändringar som ägde rum i kommunerna inte
minst i verksamheter som riktade sig till barn och unga. I slutrapporten38
behandlas invandrarbarnens situation i förskolan:
Invandrar- och flyktingbarn är en av de grupper som tydligast får
känna av de besparingar som görs. De är många gånger speciellt bero-
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ende av trygghet och kontinuitet i vuxenkontakter och har gynnats av
en hög generell kvalitet i barnomsorgen.
Förskolans mål för arbetet med invandrarbarn är att lägga grunden
till aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. /…/ På många
håll fjärmar man sig i dag från dessa mål. Andelen invandrarbarn som
får hemspråksstöd minskar stadigt. När personaltätheten minskar och
barngrupperna ökar försvåras dessutom den ordinarie personalens
möjlighet att ge barnen daglig språkträning i svenska.
Myndigheterna konstaterade att organisatoriska förändringar tillsammans med stora och snabba besparingar hade medfört problem i många
kommuner, särskilt i storstadsregionerna. De negativa följderna var störst
i bostadsområden med hög andel resurssvaga hushåll och man efterlyste
åtgärder för att undvika en ökad segregering.

Invandrarpolitiska kommittén
Invandrarpolitiska kommittén fick 1994 i uppdrag av regeringen att göra
en bred översyn av invandrarpolitiken och ta fram ett handlingsprogram för invandrarfrågorna. Kommittén ansåg att målet för invandrarpolitiken borde vara ett integrerat samhälle där alla behandlas likvärdigt
oavsett ursprung och bakgrund, och där den egna försörjningen, delaktighet och medansvar i samhällslivet prioriteras. I sitt slutbetänkande
Sverige, framtiden och mångfalden39 förslog kommittén ett antal åtgärder
för att gynna den långsiktiga integrationen. Förslagen omfattar bland
annat en satsning på förskolan:
Introduktionen i förskolan för nyanlända invandrarbarn bör syfta till
att underlätta barnens integration och språkligt förbereda dem för
arbetet i den svenska skolan. Språkträning bör ges både på barnets
modersmål och på svenska.
….
Särskilt i invandrartäta områden är det viktigt med förskoleutbildning
med en stark betoning av det svenska språket för att senare underlätta
barnens integration i den svenska skolan.
Kommittén ansåg att barn som inte är inskrivna i förskolan bör få fortlöpande språkträning i svenska, till exempel inom den öppna förskolans
ram. De barn som inte finns i förskolan bör få möjlighet att på deltid
delta i förskoleverksamhet några år innan skolstarten.

Storstadssatsningar
Den ekonomiska krisen på 1990-talet medförde att de sociala klyftorna
ökade. Krisen slog särskilt hårt mot bostadsområden i storstadsregionerna med hög arbetslöshet och många invånare med invandrarbakgrund. Regeringen konstaterade i propositionen Utveckling och rättvisa
– en politik för storstaden på 2000-talet40 att klassamhället fått en ”etnisk
dimension”.

39
40

SOU 1996:55
Prop. 1997/98:165
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I propositionen formulerades den nya storstadspolitiken. Segregationen ses som en av de viktigaste framtidsfrågorna och ett av målen för
storstadspolitiken är att bryta den sociala, etniska och diskriminerande
segregationen i storstadsområdena. Stärkandet av det svenska språket
såväl bland barn och ungdomar som bland vuxna, lyfts fram som en av
de viktigaste åtgärderna för att bryta den etniskt betingade segregationen.
På förslag av Storstadskommittén41 tillsatte regeringen 1999 en storstadsdelegation med uppgift att utveckla och samordna storstadspolitiken.
För att nå målen i de mest utsatta stadsdelarna i storstadsregionerna
beslöt man att tillskjuta statliga medel till vissa kommuner (Botkyrka,
Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje) som
skulle fördelas efter utvecklingsavtal med respektive kommun. Medel för
att underlätta för kommunerna att anordna förskola till barn från tre års
ålder ingår i satsningen. I förskolorna ska det ske en medveten satsning
på svenska språket. En integrering mellan svenskspråkiga barn och barn
med annat modersmål ska också eftersträvas.
Redan tidigare pågick ett antal projekt och försöksverksamheter som
rörde barn och unga i storstädernas utsatta bostadsområden. Många
barn i dessa stadsdelar växer upp med mycket litet kontakt med svenska
språket. De jämnåriga kamraterna talar ingen eller mycket litet svenska
och ibland är personalen i förskolan de enda svenskspråkiga personerna
barnen lär känna. Ofta är dock inte heller personalen svensktalande.42
Den höga arbetslösheten har dessutom medfört att en hög andel av
barnen inte haft tillgång till förskolan.
För att komma till rätta med problemen tog Storstadskommittén och
Allmänna arvsfondsdelegationen i mitten av 1990-talet initiativ till en försöksverksamhet som syftade till att utveckla och pröva olika modeller av
förskoleverksamhet för barn i utsatta bostadsområden. Flera av projekten har inriktas på att stärka språkutvecklingen hos barn som inte har
tillgång till den reguljära förskolan. I allmänhet har det handlat om att
utveckla barns kunskaper i svenska inför skolstarten.
Även om målet med storstadssatsningarna ofta har varit att också
stödja en aktiv tvåspråkighet så har stödet till barnens modersmål haft
låg prioritet. Satsningarna på svenska språket har gjorts samtidigt som
man av ekonomiska skäl minskat eller helt avvecklat modersmålsstödet i
förskolan.

Modersmålsstödet ifrågasätts

SOU 1998:25
Ahnborg, M-H. och Persson,
S. (1997)
43
Hyltenstam, K.(red), (1996).
41
42
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Den satsning på svenska språket som ägde rum under 1990-talet skedde
parallellt med ett ökat ifrågasättande av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Olika uppfattningar om modersmålets betydelse
och hur det bäst lärs in, hade funnits tidigare, men debatten intensifierades. Den var många gånger värdeladdad och ibland till och med hätsk.
Enligt Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet byggde debatten inte alltid på
fakta43. I en artikel med rubriken Hemspråksundervisningen – ett ideologiskt
slagfält säger forskarna att den pågående debatten mer grundas på attityder och känslor än på kunskaper om minoritetsbarns identitetsutveckling och språkliga och kognitiva utveckling. De båda forskarna menar
att det troligtvis inte finns något område i skolan som väcker så starka
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Diagram 3. Barn med annat modersmål än svenska i förskolan samt barn som får
modersmålsstöd 1979–2001
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känslor och som ger upphov till så mycket debatt och diskussion som
modermålsundervisningen.

Förskolans läroplan
I takt med att barnomsorgen byggdes ut och nådde allt fler barn växte
dess utbildningspolitiska betydelse. Den 1 juli 1996 fördes ansvaret för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg över från Socialdepartementet
till Utbildningsdepartementet och den 1 januari 1998 flyttades bestämmelserna om barnomsorgen till skollagen. Kommunernas tidigare skyldighet att erbjuda alla sexåringar förskola under minst 525 timmar
ersattes samtidigt med en skyldighet att anvisa plats i den nya skolformen
förskoleklass.
Avsikten med reformen var att barnomsorgen och skolan ska integreras som en del i ett livslångt lärande. Ett gemensamt synsätt på barns
och ungdomars utveckling och lärande ska utvecklas och all pedagogisk
verksamhet för barn och unga ska ses som en helhet. Barns och elevers
utveckling och lärande är en obruten process som pågår från förskolan
och vidare genom skolsystemet.
Som ett led i reformen fick förskolan 1998 en egen läroplan (Lpfö
98). I läroplanen sägs att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de
nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att
utveckla en dubbel kulturtillhörighet. Och vidare:
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje
barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan ska bidra
till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både
utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
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Diagram 4. Barn med annat modersmål än svenska i förskolan samt barn som får
modersmålsstöd i olika kommuntyper 1990 och 2001
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Genom formuleringen i läroplanen har modersmålsstödet i förskolan
således fått en starkare juridiks ställning än tidigare. Lpfö 98 är liksom
övriga läroplaner en förordning som kommunerna är skyldiga att följa.

Modersmålsstödets omfattning
Modersmålsstödet minskade kraftigt under 1990-talet. Flera kommuner
avskaffade helt modermålsstödet till förskolebarnen medan andra
införde kraftiga begränsningar. Enligt den officiella statistiken anordnade endast knappt 50 kommuner modersmålstöd i slutet av decenniet,
jämfört med cirka 230 kommuner tio år tidigare. Andelen barn med
annat modersmål som fick modersmålsstöd sjönk från 64 till 12 procent
under decenniet.
Störst var neddragningarna i storstadsområdena där modersmålsstödet varit mest utbyggt. Andelen barn med annat modersmål som fick
stöd minskade till exempel i Stockholm från 45 till 13 procent, i Göteborg från 63 till 2 procent och i Malmö från 88 till 17 procent mellan
åren 1990 och 2001. Huddinge avskaffade allt modersmålsstöd medan
Botkyrka och Haninge halverade andelen ”berättigade” barn som fick
stöd.
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2000-talet

Under de första åren på 2000-talet har förskolan gjorts tillänglig för allt
fler barn. Lagstiftningen har ändrats så att barn till arbetslösa fått rätt
till plats och allmän förskola för fyra- och femåringar kommer att införas
1 januari 2003. Det här har medfört att barn med invandrarbakgrund
fått ökad tillgänglighet till förskolan. Samtidigt visar statistik och andra
uppföljningar att satsningen på modersmålsstödet är fortsatt lågt. Skrivningarna i läroplanen har hittills inte medfört någon ökning av andelen
barn med annat modersmål än svenska som får modermålsstöd i förskolan.

Reformen Maxtaxa, allmän förskola m.m.
Riksdagen fattade hösten 2000 beslut om flera reformer på barnomsorgsområdet, bland annat i syfte att öka tillgängligheten.
• Den 1 juli 2001 blev kommunerna skyldiga att erbjuda plats i förskoleverksamhet under minst tre timmar per dag för barn 1–5 år till arbetslösa och den 1 januari 2002 för barn vars föräldrar är föräldralediga
för ett yngre syskon.
• Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg infördes den 1
januari 2002. Den innebär att ett tak sätts för de avgifter som föräldrarna betalar. Det är frivilligt för kommunerna att införa maxtaxa.
De kommuner som gör det kompenseras för intäktsbortfallet och får
också pengar till åtgärder som kan bidra till att kvaliteten inte försämras.
• Den 1 januari 2003 införs allmän förskola för fyra- och femåringar.
Alla barn ska erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 timmar per
år. Det motsvarar ungefär tre timmar per dag under skolans terminer.
Det kommer att vara obligatoriskt för kommunen att anordna allmän
förskola men frivilligt för barnen att delta.
Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur reformen påverkar
olika gruppers tillgång till förskola. Men allt talar för att invandrarbarn i
större utsträckning än tidigare kommer att få del av förskolans verksamhet. Tidigare undersökningar har visat att efterfrågan på plats i förskola
är hög bland arbetslösa föräldrar som är födda utomlands.44 Skolverket
kommer att följa effekterna av reformerna, bland annat via en föräldraenkät hösten 2002.

Nationella minoriteter
44

Skolverket (2001)
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gången rätt att använda samiska, finska, meänkieli (torndedalska) hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lagstiftningen innebär även
rätt för barn att få förskoleverksamhet helt eller delvis på dessa språk.

Modersmålsstödets organisation och omfattning
Inom ramen för regeringsuppdraget om modersmålsstödet i förskolan
och modersmålsundervisningen skolan genomförde Skolverket i februari 2002 en enkätundersökning riktad till alla kommuner i landet. Den
innehöll frågor om organisation, omfattning, styrning och ledning och
besvarades av 90 procent av kommunerna. Enkäten har kompletterats
med frågor till 18 referenskommuner som varit knutna till uppdraget.

Omfattning

Enligt kommunenkäten anordnar ungefär var fjärde kommun modersmålsstöd i förskolan. Endast ett fåtal kommuner i landet erbjuder
modersmålsstöd till alla barn för vilka föräldrarna önskar stöd (16 kommuner). Några av referenskommunerna erbjuder modersmålsstöd till
barn i vissa åldrar, andra erbjuder stöd i redan befintliga språk och ytterligare andra ger stöd endast till barn i behov av särskilt stöd. En del kommuner anger att det är ekonomin som avgör om ett barn ska få stöd,
andra anger att det är tillgången till personal som är avgörande.
Den tid som avsätts för modersmålsstöd för varje barn/barngrupp
varierar stort mellan kommunerna. Genomsnittet i referenskommunerna ligger på 2–3 timmar per vecka.

Personal

I flertalet av referenskommunerna ges modersmålsstödet av ambulerande lärare. Tvåspråkig personal förekommer också, men är inte lika
vanligt. Modersmålsstödet är ofta integrerat i förskolans övriga verksamhet, men det kan vara svårt för lärarna att få till stånd ett samarbete med
den ordinarie personalen. De flesta modersmålslärare arbetar i flera förskolor och även i skolan, och kan endast i begränsad omfattning delta i
förskolornas planeringar och utvärderingar. I förskolor med fast anställd
flerspråkig personal är det lättare att planera, följa upp och utvärdera
modersmålsstödet än i förskolor med ambulerande modersmålslärare.
Modersmålslärarna har varierande förskolepedagogisk kompetens.
Relativt många (en tredjedel i referenskommunerna) är utbildade
förskollärare/lärare från Sverige och/eller hemlandet. Det är också relativt vanligt att de har lärarutbildning. Andra har barnskötarutbildning
eller saknar adekvat utbildning. Drygt hälften av modersmålslärarna i
referenskommunernas förskolor arbetar även i grundskolan. Flera av
referenskommunerna uppger att man har svårt att rekrytera personal på
grund av att tjänsteunderlaget är litet och att framtiden för modersmålsstödet är oförutsägbar.

Styrning och ledning

De kommuner som anordnar modersmålsstöd har ofta politiskt antagna
mål eller riktlinjer för modersmålsstödet. 40 procent av kommunerna
uppger i kommunenkäten att de har sådana. Vanligast är att målen och/
eller riktlinjerna gäller omfattningen av modersmålsstödet, dvs. vilka
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och hur många barn som ska erbjudas stöd. Mer sällan rör målen/
riktlinjerna innehållet i verksamheten.
I en stor del av de kommuner som anordnar modersmålsstöd finns
ansvaret för information och fortbildning samlat centralt i kommunen.
Många av referenskommunerna har samlat organisationen av modersmålsstödet till en central enhet med personalansvar för modersmålslärarna och ett övergripande ansvar bland annat för information om
verksamheten till förskolorna. I hälften av kommunerna finns det enligt
kommunenkäten någon person på central nivå som har kompetens i tvåspråkighetsfrågor och förskolepedagogik, och som har ett övergripande
ansvar för modersmålsstödet när det gäller till exempel information och
fortbildning.
Det är ganska ovanligt att modersmålsstödet följs upp eller utvärderas på central nivå i kommunerna. Drygt var femte kommun som har
modersmålsstöd har gjort någon sådan uppföljning eller utvärdering
under de två senaste åren. Enligt referenskommunerna är det något vanligare att uppföljning och utvärdering görs i förskolorna och/eller av
modersmålslärarna själva.

Utvecklingsarbete

Fortbildning är den vanligaste utvecklingsinsatsen när det gäller modersmålsstöd. I över hälften (56 procent) av de kommuner som anordnar
modersmålsstöd har det förekommit fortbildning kring frågor som rör
arbetet i flerspråkiga grupper i förskolan under de två senaste åren. Det
är något vanligare att fortbildningen har riktats till all personal än den
riktats enbart till modersmålslärarna.
Även utvecklingsplanerna rör fortbildning. Mer än hälften av de kommuner som anordnar modersmålsstöd planerar enligt kommunenkäten
att utveckla stödet under det närmsta året. Utvecklingsinsatserna handlar ofta om fortbildning, antingen riktad till modersmålslärarna eller till
all personal, i frågor som rör språk- och identitetsutveckling. Det kan
också röra sig om informationsinsatser till föräldrar.

Övrigt stöd till barn med annat modersmål

Många barn som börjar förskolan kan mycket lite svenska, eller ingen
svenska alls. De behöver stöd av någon vuxen som talar deras modersmål, särskilt under den första tiden i förskolan. Kommunenkäten visar
dock att sådant stöd långt ifrån förekommer i alla kommuner. Närmare
hälften av alla kommuner (45 procent) erbjuder inget stöd på modermålet alls till dessa barn. Ibland placeras barnen i särskilda förskolegrupper
med personal som kan barnets språk (flyktingförskolor, mottagningsförskolor etc.).

Förutsättningar och hinder

Referenskommunerna gavs tillfälle att ange vilka förutsättningar och
hinder de såg för ett fungerande modersmålsstöd i förskolan. Bland
förutsättningarna nämndes främst kompetent och engagerad personal.
Brist på resurser, ifrågasättande attityder och/eller ointresse hos beslutsfattarna var de hinder som nämndes oftast. En vanlig uppfattning var
också att det behövs lagstiftning för att modersmålsstödet ska få högre
prioritet i kommunerna.
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Tabellbilaga

Tabell 1. Barn 1–6 år med utländsk bakgrund (barnet självt eller minst en förälder född
utomlands) efter de vanligaste ursprungsländerna 1980, 1990 och 2001
År 1980
Ursprungsland

Antal

Finland
Jugoslavien
Danmark
Norge
Tyskland
Turkiet
Polen
Grekland
Chile
Storbritannien
Indien
Ungern
Övriga
Alla

40 000
6 600
6 400
5 700
5 400
3 800
3 700
3 300
2 200
2 000
2 000
1 900
26 900
109 800

Andel (%)
36
6
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
24
100

År 1990
Ursprungsland

Antal

Finland
Turkiet
Norge
Polen
Jugoslavien
Danmark
Iran
Chile
Libanon
Tyskland
Storbritannien
USA
Grekland
Indien
Syrien
Övriga
Alla

32 700
6 500
6 300
6 200
6 000
5 900
5 700
5 400
3 600
3 100
2 700
2 500
2 300
2 300
1 800
35 800
128 700

Andel (%)
25
5
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
28
100
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År 2001
Ursprungsland

Antal

Finland
Jugoslavien
Irak
Turkiet
Iran
Libanon
Bosnien-Herz.
Norge
Somalia
Danmark
Syrien
Chile
Polen
Tyskland
Storbritannien
Övriga
Alla

15 500
9 300
9 300
6 600
5 700
5 600
5 500
5 500
4 500
4 100
4 100
4 000
3 800
3 100
3 100
52 400
142 100

Andel (%)
11
7
7
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
37
100

Källa: SCB, programmet för befolkningsstatistik, specialbearbetning

Tabell 2. Barn 1–5 år efter omsorgsform och föräldrarnas födelseland 1999. Procent
Omsorgsform
Kommunal förskola
Enskild förskola
Familjedaghem
Summa
Privata lösningar
Hemma
Annat
Summa
Alla
Antal barn

Båda födda
i Sverige

En född i Sverige,
en utomlands

56
10
11
77
3
20
0
23
100
357 700

Båda födda
utomlands

59
10
8
77
5
18
0
23
100
48 700

67
3
4
74
3
21
2
26
100
50 800

Källa: Barns omsorg. Skolverkets rapport 203.39

Tabell 3. Barn i förskola med annat modersmål än svenska samt andel därav som får
modersmålsstöd 1979–2001
År

Barn med annat modersmål
antal
andel (%) av alla
barn i förskolan

1979
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2001

16 300
17 300
18 900
19 900
22 200
26 200
31 500
37 800
42 200
40 300
37 100
38 800
40 000

7
7
8
8
8
9
10
10
11
11
11
12
13

därav andel (%)
med modersmålsstöd
63
64
60
60
55
57
57
31
21
20
15
13
13

Uppgifterna för 1980–1994 avser barn 0–6 år i daghem eller deltidsgrupp, för 1999–2001 barn
0–5 år i förskola
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Tabell 4. Andel barn i olika åldrar med annat modersmål än svenska som får
modersmålsstöd i förskolan1980–2001. Procent
År

1980
1985
1990
1995
2001*

Barn
1–4 år
45
40
40
16
11

5–6 år

1–6 år

76
76
75
26
16

65
58
57
19
13

* för 2001 redovisas åldersgrupperna 1–3 år, 4–5 år och 1–5 år

Tabell 5. Kommuner i olika kommuntyper som anordnar modersmålsstöd
i förskolan 2001
Kommuntyp
Storstäder
Förortskommuner
Större städer
Medelstora städer
Industrikommuner
Landsbygdskommuner
Glesbygdskommuner
Större övriga kommuner
Mindre övriga kommuner
Riket

Antal

Andel (%)

3
14
14
7
4
3
2
5
2
54

100
39
54
18
7
10
7
16
5
19

Tabell 6. Andel barn med annat modersmål i förskolan samt andel därav som
får modersmålsstöd i olika kommuntyper 2001. Procent
Kommuntyp

Andel barn med
annat modersmål

andel därav med
modersmålsstöd

Totalt antal
kommuner

Storstäder
Förortskommuner
Större städer
Medelstora städer
Industrikommuner
Landsbygdskommuner
Glesbygdskommuner
Större övriga kommuner

25
13
13
7
8
4
4
5

11
16
18
5
7
3
18
4

3
36
26
40
53
30
29
31

Mindre övriga kommuner
Riket

5
13

3
13

41
289

Tabell 7. Andel barn med annat modersmål än svenska i förskolan (andel
”berättigade”) i storstäderna samt andel därav som fått modersmålsstöd 1990
och 2001. Procent
Kommun

”Berättigade”
1990
2001

Fått modersmålsstöd
1990
2001

Stockholm
Göteborg
Malmö
Riket

20
16
32
10

45
63
88
57

23
21
38
13

13
2
17
13
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Bilaga
Beräknat behov och
rekryteringsbehov av modersmålslärare
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Beräknat behov och
rekryteringsbehov av modersmålslärare
SCB har av Skolverket fått i uppdrag att beräkna tillgången och behovet
av modersmålslärare fram till och med år 2020. Beräkningarna är en
del av ett regeringsuppdrag (U2001/2548/S) för Skolverket. Eftersom
delar av bakgrundsmaterialet varit bristfälligt har vissa antaganden gjorts
i samråd med Skolverket. Nedan redovisas vissa antaganden och hur de
har fastställts.

Allmänt om beräkningarna
Som modersmålslärare räknas de med befattningskod 2939 och de med
annan befattningskod som undervisat i modersmål i grundskolan. Tillgången inkluderar de tjänstlediga. Utgångspunkten för beräkningarna
är situationen år 2000 och prognosen sträcker sig till 2020.

Beräkningsmodell
Den modell som har använts för denna beräkning är framtagen vid SCB
och har använts för ett flertal lärarprognoser. I modellen beräknas dels det
totala behovet av lärare, dels det rekryteringsbehov som krävs per femårsperiod
för att balans mellan tillgång och behov skall råda vid slutet av varje femårsperiod. Rekryteringsbehovet omvandlas slutligen till examinationsbehov
genom division med lärarbenägenheten hos de nyexaminerade.
Det framtida behovet av lärare är beräknat med SCB:s senaste befolkningsprognos som grund. Utvecklingen av antalet barn med utrikes
härkomst 2001–2020 beräknas i två delar; antalet utrikes födda och antalet inrikes födda med utrikes född förälder. Uppgifterna om antalet
utrikes födda är tagna från den nämnda befolkningsprognosen för åren
2001–2020. För inrikes födda med utrikes född förälder bygger utvecklingen
på relationen mellan antalet inrikes födda med utrikes född förälder och
antalet utrikes födda i åldersintervallet 22–28 år äldre än barnen (uppgifter för 1998). Detta relationstal appliceras sedan på befolkningsprognosen för utrikes födda i aktuella ”föräldra”-åldrar.
Antalet som deltagit1 i modersmålsundervisning har sedan relaterats
till antalet barn med utrikes härkomst i relevanta åldrar. Detta relationstal har i ett basalternativ antagits vara oförändrat under prognosperioden. Beräkningen av rekryteringsbehovet görs stegvis för en femårsperiod
i taget. Den ursprungliga tillgången skrivs fram fem år (till 2005) med
hänsyn tagen till kvarvaro- och återgångsfrekvensen i olika åldrar. Därefter beräknas hur många lärare som behöver rekryteras för att balans
mellan tillgång och behov skall uppnås vid slutet av den första femårsperioden. För nästa period utgår framskrivningen av tillgången från att

1

Faktiska uppgifter finns
endast för grundskolan. För
gymnasieskolan har en uppskattning av antalet deltagare
måst göras.
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man lyckats rekrytera så många som behövts. Man kan även uttrycka det
som så att det totala rekryterings- och examinationsbehovet under tjugoårsperioden är periodiserat så att balans mellan behov och tillgång
uppnås vart femte år.
Utöver detta görs en framskrivning av den nuvarande tillgången för vart
femte år till 2020, utan tillskott av nyexaminerade.

Grundskola och gymnasieskola

Antalet modersmålslärare med grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola) som prioriterad skolform uppgick år 2000 till
drygt 2 500 stycken. Lärare med gymnasieskola som prioriterad skolform uppgick till cirka 70 stycken. I en undersökning från 1999 framgick
att drygt 175 lärare (i någon omfattning) undervisade i modersmål på
gymnasiet. Med tanke på den osäkerhet som råder kring var och i vilken
utsträckning modersmålslärarna undervisar har dessa grupper slagits
samman. År 2000 deltog 69 906 grundskoleelever i modersmålsundervisning. Motsvarande siffra för gymnasieskolelever beräknas till cirka
8 700.

Förskola

För modersmålsstödet i förskolan finns i princip inget tidigare publicerat bakgrundsmaterial. Här har Skolverket samlat in uppgifter från 18
referenskommuner vilka (enligt telefonkonferens 2002-02-20 med GE
och UN) skall omfatta 60 procent av barnen med utländsk härkomst.
Med detta underlag som grund har Skolverket uppskattat antal lärare i
modersmål i förskolan till 600, varav 55 procent antagits undervisa även
i skolan. Dessa lärare inkluderas i beräkningarna för grundskolan och
gymnasieskolan, varför endast resten, dvs. 270 lärare räknas som en tillgång för förskolan.
Skolverket har lämnat önskemål, vilka beaktats, om antaganden gällande andelen barn berättigade till modersmålsstöd samt andelen därav
som deltar (tre alternativ).

Antaganden

Grund- och gymnasieskola

• Antalet deltagande grundskolelever (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola) uppgick år 2000 till 69 906. I gymnasie-skolan studerade totalt 305 270 elever år 2000. Av dessa beräknas 2,85 procent
ha deltagit i modersmålsundervisning (andelen är ett genomsnitt för
perioden 1990–1993). Antalet elever som deltog i modersmålsundervisning i gymnasieskolan år 2000 beräknas således till 8 709. Detta
innebär att totalt 78 615 elever beräknas ha fått modersmålsundervisning i grund-/ gymnasieskola år 2000.
• Antalet lärare per utbildningsnivå uppgick till 2 513 respektive 71
stycken, totalt 2 584. Detta innebär 30,4 elever/lärare i genomsnitt.
Samtliga uppgifter avser år 2000.
• Som underlag för befolkningsutvecklingen ligger SCB: s befolkningsprognos från år 2001 (”Sveriges befolkning 2001–2050”, BE 18 SM
0101). Barn födda utomlands eller med minst en förälder född utom
Sverige har grupperats i åldersklasserna 6–15 år och 16–18 år.
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• Den framskrivna tillgången på lärare inkluderar obehöriga lärare.
• Kvarvaro- och återgångsfrekvensen är ett genomsnitt för perioderna
1985–1990 och 1995–2000. På grund av den relativt stora andelen
obehöriga lärare bland modersmålslärarna har snittet för behöriga
lärare sänkts med 10 procentenheter, eftersom kvarvarofrekvensen är
betydligt lägre bland obehöriga lärare.
• Lärartätheten antas oförändrad under prognosperioden men har
varierats i alternativa beräkningar.
• Lärarbenägenheten (vilken påverkar examinationsbehovet) antas
uppgå till 85 procent vilket gällde för modersmålslärare 1985–1990.
Andelen har varierats i alternativa beräkningar.
För en mer detaljerad redovisning av gjorda antaganden hänvisas till
bifogade tabeller.

Förskola

• Utvecklingen av det framtida behovet av modersmålsstöd i förskolan
tar sin utgångspunkt i antagandet att 15% av samtliga barn i förskolan
är berättigade till modersmålsstöd år 2000. Andelen barn med utrikes
härkomst beräknas öka under prognosperioden. År 2020 beräknas
cirka 16% av 1–3-åringarna i förskolan vara berättigade till modersmålsstöd och av 4–5- åringarna cirka 18%.
• På förslag från Skolverket har tre alternativa antaganden gjorts om
andelen av de berättigade som kommer att delta i modersmålsstöd.
I det första alternativet har 11% av de berättigade 1–3-åringarna och
16% av 4–5-åringarna antagits delta, i det andra alternativet 11% av
1–3-åringarna och 75% av 4–5-åringarna och i det tredje alternativet
40% av 1–3-åringarna och 75% av 4–5-åringarna. Om dessa förutsättningar skulle gällt år 2000 skulle antalet deltagare i modersmålsstöd
ha varit 6287, 19913 respektive 26747.
• Antalet lärare år 2000 har antagits vara detsamma som Skolverkets
ovan redovisade uppskattning för år 2002, dvs. 600 lärare totalt, varav
270 som enbart undervisar i förskolan. Lärarnas fördelning på ålder
och kön har också antagits vara densamma 2000 som 2002.

Resultat
Här nedan presenteras, i stark sammanfattning, resultaten av beräkningarna enligt basalternativet för grund- och gymnasieskolan och alternativet med oförändrad andel deltagare i modersmålsstöd i förskolan.
Resultaten av de alternativa kalkylerna redovisas i bifogade tabeller.

Grund- och gymnasieskolan

I de båda diagrammen nedan redovisas huvudresultaten av basalternativet i beräkningarna avseende grundskolan och gymnasieskolan.
• Behovet kommer att öka från 2600 lärare år 2000 till drygt 3100 år
2020.
• Den nuvarande lärartillgången krymper till cirka 500 personer till år
2020.
• Rekryteringsbehovet per femårsperiod pendlar mellan drygt 600 och
knappt 1000. Sammanlagt under prognosperioden skulle drygt 3000
lärare behöva rekryteras.
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Behov och framskriven lärartillgång. Grund- och gymnasieskolan
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1) Rekryteringsbehov under 5-årsperioden före respektive årtal.

Förskolan

I de båda diagrammen nedan redovisas huvudresultaten av alternativet
med oförändrad deltagarandel i beräkningarna avseende förskolan.
• Lärarbehovet kommer att öka från 270 lärare år 2000 till drygt 400 om
15-20 år. Ökningen beror på att antalet barn med utländsk bakgrund
i förskolan beräknas öka.
• Den nuvarande tillgången krymper till cirka 100 lärare 2020.
• Rekryteringsbehovet avtar något under prognosperioden och blir i
genomsnitt 100 lärare per femårsperiod, dvs. totalt för prognosperioden cirka 400.
De alternativa antagandena om andelen barn som deltar i modersmålsstöd medför ett avsevärt större totalt behov och som följd därav även ett
avsevärt större rekryteringsbehov.
• I alternativ 2 (11 procent av 1–3-åringarna och 75 procent av 4–5åringarna antas delta i modersmålsstöd) växer det totala behovet till
1400 lärare och det totala rekryteringsbehovet under prognosperio300
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den skulle bli runt 1500, med viss variation beroende på hur snabbt
förändringen genomförs.
• I alternativ 3 (40 procent av 1–3-åringarna och 75 procent av 4–5åringarna antas delta i modersmålsstöd) växer det totala behovet till
1700-1800 lärare och det totala rekryteringsbehovet under prognosperioden skulle bli runt 2000, med viss variation beroende på hur
snabbt förändringen genomförs.
Tillgången på lärare i modersmål i förskolan är i utgångsläget så liten
att variationer i antagandena om deras kvarvaro i läraryrket i det stora
hela har mycket liten betydelse för det framtida rekryteringsbehovet.
Det beror nästan helt på vad vi tror om hur stor del av barnen som behöver stöd i sitt modersmål.
I beräkningarna för förskolan har vi underförstått att modersmålslärare som även undervisar i grund- och gymnasieskolan också i framtiden
kommer att täcka samma andel av undervisningsbehovet i förskolan som
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man gör i dag. Om lärarbehovet i förskolan ökar så måttligt som skulle
bli fallet om andelen barn som deltar i modersmålsstöd förblir som för
närvarande är nog den förutsättningen rimlig.
Om behovet i förskolan däremot skulle öka väsentligt mer än i grundoch gymnasieskolan (som i de båda andra alternativen) är denna förutsättning inte längre rimlig. Detta innebär att vårt sätt att räkna i detta
fall tenderar att underskatta förskolans behov och rekryteringsbehov
av modersmålslärare. Å andra sidan vet vi inte i vilken grad modersmålslärarna i förskolan arbetar heltid. Kanske finns ett utrymme för
ökad arbetstid, vilket skulle innebära ett mindre lärarbehov i personer
räknat.
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