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Abstract 

I det här arbetet tar vi reda på hur motivationen påverkas i lärandet av modersmål hos 

elever när realia och kulturhistoriska inslag används. Ämnet modersmål ska inkludera 

kunskaper om kultur och samhället, traditioner, folk och land. Syftet med denna uppsats 

är att beskriva om kulturhistoriska inslag används i modersmålsundervisningen, hur 

elever upplever det och hur lärare uppfattar elevernas motivation för att lära sig 

modersmål med hjälp av kulturhistoriska inslag. Vi använde enkäter för att samla in 

informationen från lärare och elever för att få svar på våra frågeställningar. Enligt våra 

resultat tar lärarna gärna upp hemlandets historia och olika kulturella aspekter kopplade 

till litteratur. Det var dock få lärare som använde även andra områden inom kultur. När 

det gäller motivationen är eleverna nöjda med och positiva till kulturhistoriska inslag i 

modersmålsundervisning: mer än hälften av elever är intresserade eller mycket 

intresserade av att lära sig mer om sin historia och kultur. Eleverna får prova på ett 

begränsat antal arbetssätt och vill gärna jobba med flera alternativ.
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1. INLEDNING

Sverige är ett mångkulturellt land. Barn med utländsk bakgrund finns i så gott som varje skola 

och deras antal växer stadigt. Språket är grunden i en människas kulturella identitet och 

flerspråkighet är en tillgång. Rätten till modersmålsundervisning är lagstiftad. Men det finns 

många problem i modersmålsundervisningen och därför är modersmål ett aktuellt forsknings-

tema. Bland de problem som ofta nämns är modersmålsundervisningens låga status och den 

ringa undervisningstid som ges eleverna jämfört med andra ämnen i skolan. Modersmåls-

undervisning har inte heller sin plats på schemat och det saknas ofta läromedel för att 

undervisa i ämnet.

Modersmålsundervisningen syftar till att utveckla kunskaperna i det egna språket, ge elever 

stark självkänsla och främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell 

identitet och kulturkompetens. Vi som skriver detta examensarbete är verksamma inom 

språkundervisning och är även ämneslärare i modersmål och historia. Vi anser att det är 

värdefullt att undersöka metoder och praktiska erfarenheter som finns i undervisningen av 

modersmål. 

Vi tar reda på hur motivationen påverkas i lärandet av modersmål hos elever när realia och 

kulturhistoriska inslag används. Vårt arbete består av litteraturstudier och en empirisk studie. 

Vi jämför och analyserar de teoretiska utgångspunkter när lärare utformar undervisningen i 

modersmål för att väcka elevernas intresse till sitt språk samt hur lärare gör för att behålla 

elevernas motivation i det aktuella ämnet. 

2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva om kulturhistoriska inslag används i modersmåls-

undervisningen, hur elever upplever kulturhistoriska inslag inom modersmålsundervisningen 

och hur lärare uppfattar elevernas motivation för att lära sig modersmål med hjälp av 

kulturhistoriska inslag. 

Våra frågeställningar är följande:

 Använder modersmålslärarna kultur och historia i undervisningen?
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 Hur upplever eleverna modersmålsundervisning med kulturhistoriska inslag?

 Hur upplever lärarna elevernas motivation och intresse för modersmålsundervisning 

med kulturhistoriska inslag?

3. BAKGRUND

Kultur spelar en central roll i utvecklingsprocessen påpekar Gielen (2004) i en studie om 

barn och tvärkulturell perspektiv: ”culture plays a central role in this developmental process 

since it provides the symbolic means” (Gielen 2004, s. 16). Det övergripande syftet med 

språkutbildning är att lära känna andra kulturer. Att lära sig om olika kulturer är en ”mycket 

viktig drivkraft och motivationshöjare när det gäller språkinlärning” påpekar Gagnestam 

(2005, s. 11). Vi kommer därför att ta reda på vilken syn på motivation det finns bland 

forskare och hur motivation påverkar inlärningen. Kort beskriver vi sedan hur under-

visningen är uppbyggd och belyser vissa problem kopplade till motivation. Vi går igenom 

gällande styrdokument för att hitta stöd och beskriva inom vilka ramar modersmåls-

utbildningen finns, även vilken plats kultur och historia har i den och dess betydelse för 

interkulturell undervisning.

3.1 Definitioner

Den terminologi som används vid beskrivning av undervisning i och på modersmål har skiftat 

under den tid som sådan undervisning funnits. Vissa benämningar används i kommuner trots 

att de inte finns i styrdokument och de kan också förekomma i forskningsrapporter och 

översikter. I vårt arbete används följande benämningar som finns i Skolverkets rapport Flera 

språk – flera möjligheter (2002):

Andraspråk är ett främmande språk som finns som ett dominerande språk i samhället;

Förstaspråk är barnets/elevens första språk, särskilt när detta inte är modersmål för en eller 

båda föräldrarna;

Interkulturell undervisning är undervisning där processen präglas av olika kulturer;

Modersmål är barns och elevers första språk och ämnet modersmål (med kursplan och 

betygskriterier);

Utländsk bakgrund är en kategorisering som används för elever som själva eller vars föräldrar 

är födda utomlands.

Kulturbegrepp enligt Gagnestam rymmer ”en historisk, kulturhistorisk och litteraturhistorisk 

dimension” (Gagnestam 2005, s. 15).
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3.2 Språkutveckling och kulturhistorisk undervisning

Den teoretiska utgångspunkten för vårt arbete är den sociokulturella teorin, även ofta kallad 

kulturhistorisk teori, som har rötter i Lev Vygotskijs pedagogik och teoretiska utgångspunkter 

för intellektuell utveckling.  Intresset för hans idéer hos forskare har ökat i sökandet efter ett 

nytt perspektiv på undervisning som ett socialt och kulturellt lärande (Shaffer 1999, Gielen 

2004 ). Den visionen reflekteras i den svenska läroplanen.

Den sociokulturella teorin understryker betydelsen av ett socialt och kulturellt inflytande över 

intellektuell uppväxt där kulturen överför sina värderingar och tankesätt till kommande 

generationer:

Vygotsky’s sociocultural theory emphasizes social and cultural influences on intellectual growth. 

Each culture transmits beliefs, values, and preferred methods of thinking or problem solving - its 

tools of intellectual adaptation - to each successive generation. Thus, culture teaches children what 

to think and how to go about it. (Shaffer 1999, s.  268)

Vygotskij (2001) lyfter fram kulturens och miljöns vikt för inlärningsprocessen. Människans 

kulturella utveckling framstår i hans teoretiska studier som en komplicerad process, där 

emotioner och tänkande går ihop (Vygotskij 2001). 

Den kulturhistoriska teorin beskriver också hur människan med hjälp av språket tolkar och 

begriper sin omvärld. Språket är ett socialt fenomen som utvecklades för att människor skulle 

kunna kommunicera med varandra. Barnets språk utvecklas enligt teorin i ett socialt 

sammanhang och utvecklingen går från det sociala till det individuella: ”children acquire 

cultural beliefs, values and problem solving strategies in the context of collaborative 

dialogues with more skillful partners” (Shaffer 1999, s. 268). 

Språkinlärningen stärker därför en kulturell identitet och främjar en språklig och kunskaps-

mässig utveckling. Vygotskijs studier gällde dock barn i enspråkig miljö där alla talade 

samma språk. Modersmål är ofta ett minoritetsspråk i ett majoritetssamhälle och barnens 

språkutveckling är därför även beroende av andra faktorer. Den kulturhistoriska teorin kan 

därför inte direkt tillämpas när den gäller modersmålsundervisning i en främmande miljö.

Med tanke på att ett språk utvecklas i samspel med andra människor delar nu ett flertal 

forskare åsikten att mänskliga kulturer använder språk för att förmedla värden. Exempel på 

detta kan vi hitta i Ladberg (2003) som i sin bok skriver om flerspråkiga barn där kulturella 



4

vanor, traditioner, värderingar och sociala normer förs vidare från generation till generation 

med språket som medel. Man kan inte lära sig ett språk utan att samtidigt lära sig något av den 

kultur som språket bär (Ladberg 2003).

Förr fanns kultur bara i bakgrunden i språkundervisningen, men under senaste tiden läggs allt 

större vikt vid historia- och kulturkunskaper eftersom dessa kunskaper betyder mycket för 

allmän kommunikativ kompetens och interkulturell vision. Nu för tiden, menar Baker (1996, 

s. 31), är det självklart att man ”vidgar barnens horisont då man försöker introducera ett så 

brett urval som möjligt av varje språks kultur”. Den ovannämnda synpunkten är avgörande för 

att stödja den roll som kultur har i modersmålsundervisningen. 

Barn tar del av sitt kulturarv även utanför hemmet och därför bör barn beredas möjlighet att 

diskutera frågor som rör deras egen identitet och historia även i skolan. Då barn med utländsk 

bakgrund börjar läsa i skolan och inte får läsa sitt modersmål stannar ofta utvecklingen av 

förstaspråket hävdar bland andra Rindå i sin rapport (2001). Kommunikation med familje-

medlemmar och släkt samt utvecklingen av den kulturella identiteten drabbas. 

Det har gjorts många studier för att undersöka kopplingen mellan modersmålet och det andra 

språket både i Sverige och utomlands. Som exempel kan vi nämna Skolverkets rapport (2002) 

till regeringen med forskningsöversikt av undersökningar om ungdomar med annat 

modersmål än svenska. De visar att det inte bara är den kulturella identiteten som drabbas då 

utveckling av modersmålet avbryts, utan även tillägnande av andra kunskaper och utveckling 

av det andra språket. Vygotskij menade också att undervisningen i ett främmande språk är 

beroende av att eleven har nått en viss grad av mognad i modersmålets utveckling. Barnet kan 

dra nytta av överföring från modersmålet för att ”inlärning av ett främmande språk bygger på 

så vis på kunskaper i modersmål” (Vygotskij 2001, s. 273). Barn som utvecklar sitt 

modersmål har bättre möjligheter att lära sig andra språk. Vikten av fortsatt utveckling av 

modersmål betonas av en expertgrupp kring läs- och skrivfrågor tillsatt av Skolverket i 

översikten Att läsa och skriva (2001). 

Kommunerna är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning för att 

”stärka elevernas kulturella identitet och att stödja deras språkliga, kunskapsmässiga och 

kognitiva utveckling” (Rindå 2001, s. 2). 
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3.3 Modersmålsundervisning 

Att kunna sin egen och andras kultur och historia ses som en del av en lyckad modern 

inlärning. För att ge språket mening tar läraren upp landets historia och olika kulturella 

aspekter. Ämnet modersmål inkluderar därför även kunskaper om kultur och samhället, 

traditioner, folk och land. Genom modersmålsaktiviteter utvecklar barnet sin kulturella 

identitet, känsla och respekt för andra kulturer (Kursplan för modersmål). 

Skolverkets rapport om modersmålsundervisning Flera språk – fler möjligheter (2002) visade 

bland annat att många lärare tycker att både språkinlärningen och kulturdelen är lika viktiga. 

Elever med utländsk bakgrund får ofta inte så stor del av den kulturella livsstilen från 

föräldrarnas ursprungsländer, vilket gör att dessa förhållanden behandlas i 

modersmålsundervisningen. I skolan får eleven på så sätt kunskaper om omvärlden och en 

inblick i närsamhället. Det sker genom att barnen får möta människor som talar de olika 

språken och genom litteratur, musik, sång, film och konst som är viktiga delar av kulturarvet 

och bör användas i modersmålsaktiviteterna. ”Flera modersmålslärare, som hade fokus på

kulturdelen, ansåg att det bästa sättet att undervisa i realia var genom att integrera denna del 

med språkdelen” (Tuomela 2002, s. 17). 

Undersökningar om modersmål visar dock att organisation och utformning av undervisningen 

har många problem. Det som skiljer modersmål som ämne i skolan från andra ämnen är att det 

inte är ett obligatoriskt ämne, den är frivillig. Modersmålslektioner sätts ofta utanför schemat 

och hamnar på obekväma tider. Modersmålslärarna arbetar i flera skolor och då blir det svårt 

att skapa kontakter med de andra lärarna på respektive skola och i förlängningen innebär det 

svårigheter med att integrera modersmålsämnet med andra ämnen.  Ett annat problem är att 

även modersmålslärarnas anställning ligger till grund för elevernas intresse och deltagande. 

3.4 Motivationens betydelse för lärande

Modersmålsundervisning är ett frivilligt skolämne och eleven måste själv önska att få 

undervisning enligt Grundskoleförordningen (1994:1194). I verkligheten blir det ofta 

föräldrar som bestämmer och ansöker om undervisningen. I rapporten Flera språk – fler 

möjligheter (Skolverket, 2002) beskrivs vilka problem lärarna upplever i sin yrkesverksamhet. 

Där nämns bland annat elevernas låga motivation för modersmålsstudier.  

En av de avgörande faktorerna för att elevernas inlärning ska lyckas är motivation. Begreppet 
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motivation står för psykologiska processer som sätter igång och driver människor till att 

genomföra olika aktiviteter, till exempel att lösa uppgifter och problem samt nå uppställda 

mål eller istället att undvika något (Stensmo 1997). Imsen menar att motivation handlar om 

”hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd” (Imsen 

2006, s. 457).

Motivation kan indelas i yttre och inre motivation. En yttre motivation innebär att mål som 

individen vill nå finns i den omgivande miljön. Elever gör till exempel sina skoluppgifter för 

att få bra betyg. Den yttre motivationen har med någon slags belöning att göra och inte med 

aktiviteten i sig (Imsen 2006). 

Den inre motivationen innebär att målen finns inom en individ. Det kan handla om behov som 

en människa behöver tillfredställa. Det kan handla om känslor som glädje, nyfikenhet och lust 

att lära sig, samt om potential som kan utvecklas (Stensmo 1997). Det bästa exemplet på 

människor som drivs av sin inre motivation är små barn som håller på att upptäcka sin 

omvärld och lära sig olika saker. Imsen (2006) påpekar att det finns en likhet mellan den inre 

och den yttre motivationen. Likheten består i de positiva erfarenheterna eller förväntan för 

dessa, även om dessa erfarenheter har olika ursprung, som vi beskrev ovan. Det är dock i den 

praktiska verksamheten som vi uppfattar skillnaden mellan den inre och den yttre 

motivationen.

Stensmo (1997) menar att motivation i klassrummet innebär ett förändringsarbete. Det är 

läraren som är den främsta motivatören och ska se till att varje elev får den bästa möjligheten 

till lärande. Det ska även finnas balans mellan den yttre och den inre motivationen. Det kan 

innebära att läraren behöver arbeta mera med elevernas inre motivation. Även Imsen (2006) 

poängterar att lärare borde sträva mot att eleverna utvecklar en inre motivation för att inhämta 

kunskaper. Dock konstaterar hon att verkligheten ofta ser annorlunda ut, det vill säga den 

yttre motivationen dominerar bland annat på grund av betyg och andra yttre faktorer som 

finns i elevernas omgivning. Det innebär ett stort arbete med motivation både i hemmet och i 

skolan där lärare och föräldrar samarbetar. Här handlar det främst om den inre motivationen. 

Läraren och föräldrarna behöver väcka elevernas genuina intresse och nyfikenhet för deras 

modersmål. Möjlighet att få utveckla eller hitta sin identitet och få ta del av sitt kulturarv, sitt 

hemlands kultur, historia och religion kan vara en bra motivation för eleverna att behålla och 

utveckla sitt modersmål. 
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3.5 Undervisningsmetoder och lärstilar

Undervisningsmetoder uppstår inte i ett vakuum, utan har alltid sin grund i idéer som finns i 

det samtida samhället, människosynen och inte minst synen på vad den rätta kunskapen är. 

Skolans organisation är också en viktig förutsättning för undervisningsmetodernas utveckling 

(Svedberg & Zaar 2000). Imsen (1999) anmärker att ingen undervisningsmetod är den 

perfekta. Om en undervisningsmetod fungerar bra eller dåligt beror på flera faktorer, till 

exempel elevernas förutsättningar, sammanhang i vilket metoden tillämpas, syfte med 

undervisningen, innehåll, omgivande miljö, läraren, läromedel och ämnet. Hon tillägger också 

att undervisningen i sig är en komplicerad verksamhet där mycket oväntat och oförutsett kan 

inträffa.

Steinberg (1994) anser att lärare behöver känna till de olika undervisningsmetoderna för att 

inte endast arbeta enligt de inlärda rutinerna som inte alltid ger så bra resultat. Eftersom alla 

elever inte kan ta till sig en viss förklaring är det nödvändigt att läraren kan anpassa sig till 

olika inlärningssituationer samt har kunskap om och kan tillämpa olika metoder. Han betonar 

att det är viktigt att alla elever lär sig. Steinberg framhåller också att det inte är elever som ska 

anpassa sig till lärare utan tvärt om. Med det menar han att läraren ska variera sin 

undervisning och använda sig av olika lösningar vid olika tillfällen.

Steinberg (1994, s. 207) påpekar att lärare behöver känna till sin egen ”utlärningsstil” för att 

kunna göra sin undervisning mer varierad med hjälp av olika metoder och idéer. Boström 

(1998) utvecklar detta vidare med att kännedom av sin egen inlärningsstil leder till ökad 

förståelse för andras sätt att lära sig samt till att kunna klara av olika sociala situationer bättre. 

Hon drar detta ännu längre och betonar att det är väldigt nyttigt för alla att känna till sig egen 

lärstil eftersom den är som en nyckel till insikten om sig själv. Hon menar att vårt samhälle 

överflödas av all möjlig information, vilket ställer stora krav på människor att ständigt ta in 

och bearbeta ny information både hemma och på jobbet.

Jensen (1995, s. 40) definierar en lärstil som ett sätt på vilket en individ ”föredrar att tänka, 

bearbeta information och förstå verkligheten”. Enligt Boström formas lärstilar i kombination 

av våra biologiska drag och våra inlärda beteenden. Det finns olika modeller av 

inlärningsstilar, till exempel Bandler och Grinders delar in inlärningsstilar i auditiv, visuell 

och kinestetisk, Dunn och Dunn betonar fem viktiga för inlärning kategorier som emotionell, 

fysisk, miljörelaterad, sociologisk och psykologisk. Enligt Jensen betonar dessa olika saker 
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och därmed har alla sina egna fördelar. Han anser att hela inlärningsprocessen ska delas i fyra 

kategorier: kontext, det som kommer att hända under inlärningen, input, inhämtning av 

informationen, bearbetning, hantering av informationen och svarsfilter, användning av den 

nya kunskapen. Lärare kan få det bästa ur de olika modellerna genom att tillämpa dem i var 

sin del av undervisning. Att basera lärande på elevers lärstilar innebär att använda deras 

styrkor, understryker Boström (1998). Detta skapar en positiv inställning till skolan och 

lärande i stort, menar hon. Detta ger även en möjlighet för lärare och elever att arbeta med 

elevernas svagheter.

Jensen konstaterar att människor kan använda flera olika metoder för att lära sig beroende på 

omständigheter. Han betonar vikten av att ta med i beräkningen de olika faktorer och variabler 

som påverkar vår inlärning vid planering av undervisning och inlärning, eftersom människans 

hjärna är ett komplicerat organ som lär sig på många olika sätt och ofta samtidigt. Att varva 

de olika metoderna och arbetssätten kan vara det bästa för inlärningen, anser han. Jensen 

(1995, s. 50) hänvisar bland annat till undersökningar av Torrance och Ball som visar att 

elever som får möjlighet att bekanta sig med främmande metoder kan byta sin inlärningsstil. 

Därför är det viktigt att inte koncentrera sig på en viss metod för en viss elev. Alla elever får 

stimuleras på många olika sätt. Jensen hävdar att elever kan använda sig av flera lärstilar men 

en stil är dominerande. Stilar kan variera med ålder. Dessutom är lärstilar förankrade i och 

förstärks av elevers kultur (Jensen 1995).

3.6 Förankring i styrdokument

Rätten till sin kultur och språk finns bekräftad i ett flertal styrdokument: Barnkonventionen, 

Skollag, läroplaner och de olika skolformsförordningarna. 

Europeiska unionen gör en helhetssatsning på flerspråkighet. EU:s språkexpertgrupp, den s k 

Högnivågruppen för flerspråkighet i EU skriver i sin Slutrapport 2007 att flerspråkighet är av 

stor betydelse för den europeiska integrationen: ”EU: s medlemsstater har blivit flerspråkiga, 

multikulturella samhällen, något som kräver strategier på lokal, regional och nationell nivå för 

att främja kommunikation över språk- och kulturgränserna”. Lärande är starkt kopplat med 

modersmålet och ämnet stödjer eleverna i deras kunskapsutveckling, ger kunskaper om 

kulturbakgrund och hjälper eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer. Därmed ökar 

förståelsen för människor med olika bakgrund. Högnivågruppen för flerspråkighet betonar 

elevernas personlighet och tankeutveckling som något som främjar deras mångkulturella 
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identitet. Att öka motivationen hos eleverna är nyckeln till att uppnå det önskade genom-

brottet i språkinlärning över hela Europa, poängteras i rapporten.

3.6.1 Läroplansanvisningar 

Språk och lärande hänger samman på samma sätt som språk och identitetsutveckling. 

Läroplanen (Lpo 94) säger också att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Utbildning och fostran överför och utvecklar ett kulturarv – värden, traditioner, 

språk, kunskaper från en generation till nästa:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Lpo 94). 

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i dess olika 

former. Historia till exempel, som är ett enskilt ämne i det samhällsorienterade blocket i 

grundskolan, ska ha en naturlig plats även i modersmålsundervisningen.

Enligt läroplanen ska all undervisning innehålla övergripande perspektiv och först nämns ett 

historiskt perspektiv. Det hjälper eleverna att ”utveckla en beredskap inför framtiden och 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande”. Internationalisering ställer krav på individens 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Internationellt 

perspektiv blir viktigt för att utveckla förståelse för andra kulturer, kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter 

över kulturgränser (Lpo 94). 

Att ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia är ett av 

målen att uppnå i grundskolan. Ett interkulturellt perspektiv styr undervisningen i historia 

genom att elever får lära sig att se skillnader och likheter i de olika kulturerna och därmed 

utveckla förståelse och tolerans för de kulturer som verkar vara främmande. 

Modersmålsundervisning, enligt grundskolans läroplan, ska alltså inte bara utveckla 

språkkunskaper men också skapa förståelse för den egna kulturen, stärka elevernas 

självförtroende och integritet så att de ska kunna känna sig trygga och delaktiga i två kulturer. 

Vikten av förankring i sin ursprungskultur betonas i kursplanerna i modersmål.
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3.6.2 Kursplan för modersmål

Ämnet modersmål behandlar kulturen och samhället i ursprungslandet. I detta ingår 

kunskaper om historia, traditioner, folk och land. Eleven ska sträva mot ”känna till det 

viktigaste av sitt hemlands historia, kultur, tradition och religion” (Kursplan för modersmål). 

Eleven som läser modersmål utvecklar sin självkänsla och får lära känna delar av sitt 

kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen situation, samt göra 

jämförelser kring livsvillkor, historia och kultur i ursprungslandet och i det svenska samhället, 

vilket bidrar till att skapa dubbel kulturtillhörighet. 

I mål för grundskolan står det att eleven ska använda sitt modersmål i kunskapsutvecklingen 

och därmed stärka sin självkänsla och sin identitet. Grundskolans läroplans anvisningar 

reflekteras i den lokala arbetsplanen för modersmål i Luleå kommun (2007). Även där 

understryks vikten av kunskaper om kultur och samhälle: historia, högtider, mytologi och att 

fabler, hemlandets geografi och mattraditioner diskuteras vid olika teman i undervisningen. 

Ämnet ska sträva till att utveckla elevens förmåga att ”kommunicera och stärka den 

personliga och kulturella identiteten”. Läsning, skrivande och samtal kring elevens egna 

erfarenheter och delaktighet i två eller flera kulturer är basen för arbetet i ämnet.

Även i kursplaner för historia hittar man motiveringen till varför det är viktigt att läsa historia. 

Ett mål för historia i grundskolan kan se ut så här: ”tillägnar sig ett brett och djupt kunnande 

om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt 

utvecklar insikt om den identitet som detta ger” (Kursplan för historia). Det som beskrivs i 

kursplanen för ämnet historia brukar även lyftas fram på modersmålslektioner, eftersom 

historia naturligt ingår i ämnet modersmål. 

4. METOD

Syftet med studien är att se hur elever upplever sitt lärande och hur lärare uppfattar elevernas 

intresse och motivation att lära sig. Syftet och frågeställningarna är avgörande för vilka 

metoder som är lämpliga att använda. Hur man metodiskt går tillväga bygger på en rad 

överväganden och ställningstaganden. Vi valde att göra en kvantitativ undersökning med 

kvalitativa inslag eftersom vi ansåg att den skulle ge en god insikt i hur modersmålslärare 

använder inslag av historia och kultur i sin undervisning i allmänhet samt hur elever uppfattar 

dessa inslag, samt att se om de kulturhistoriska inslag påverkar elevernas motivation till 
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modersmål och hur lärarna upplever det. Vi har valt att använda enkät som informations-

inhämtande metod.

4.1 Enkätundersökning

Enkät är ett sätt att samla information, som går ut på att den som svarar på frågorna själv 

noterar sina svar på ett eller annat sätt. I övrigt liknar enkät intervju med den principiella 

skillnaden att någon intervjuare inte finns med i bilden (Trost 2001). Enkäter används ofta i 

kombination med personliga intervjuer. I vårt arbete valde vi att endast genomföra en 

enkätundersökning. Vi tyckte att det är lämpligt att göra enkätundersökning av flera orsaker. 

Lärarna ville hjälpa till men kunde inte hitta tid för att göra en undersökning med till exempel 

intervju som skulle ta mer av lärarnas tid i anspråk. Det visade sig vara svårt att nå lärarna då 

de flesta jobbar på flera skolor, spridningen är stor och i tjänsten kan det ingå upp till 12 

arbetsplatser på olika för- och grundskolor inom Luleå kommun. Med hjälp av en enkätunder-

sökning blev det lättare för oss att nå så många lärare som möjligt. Intervju som metod valdes 

också bort därför att en del som arbetar med modersmålsundervisning inom kommunen har 

svårt att uttrycka sig på svenska när det gäller yrkesfrågor.

Enkäter används huvudsakligen i undersökningar av kvantitativ natur. För arbeten som har ett 

syfte att förstå eller hitta mönster bör man göra kvalitativa studier. Enkäter kan dock innehålla 

kvalitativa element med hjälp av vilka de tillfrågades tänkande kan kartläggas (Trost 2001). 

Enkät kan alltså användas som ett instrument för att mäta människors beteende, åsikter och 

känslor. Vår studie är en blandform som innehåller både kvantitativa och kvalitativa moment.

De två första stegen i vårt arbete är kvantitativa. Vi använder enkät som datainsamlingsmetod, 

samt redovisar resultat på ett kvantitativt sätt med hjälp av diagram. Vår analys och tolkning, 

det tredje steget, är däremot kvalitativ. I resultattolkningen vill vi söka och påvisa tendenser 

och elevernas inställning till kultur och historia och deras motivation inför dessa inslag inom 

modersmålsundervisning. Vi vill också få förståelse för vad som kan vara bra att använda sig 

av i undervisningen för att motivera elever. Vi upplever att det kvalitativa analyssättet bäst 

besvarar vårt syfte. Det här tillvägagångssättet är en av flera möjliga kombinationer av 

kvalitativa och kvantitativa element.

Eftersom enkäter bygger på frågor så innebär det att man är beroende av undersöknings-

personens vilja att svara på dessa frågor. Personer som ska besvara frågorna har blivit utvalda 
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och kan förmodligen inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Detta kan betraktas som en 

nackdel med enkäter.

Standardisering talas det om när det gäller intervjuarens sätt att utforma frågor och deras 

inbördes ordning (Trost 2001). Vi har valt att göra enkäter med hög grad av standardisering, 

det vill säga frågorna i enkäterna är likalydande och ställs i exakt samma ordning till varje 

undersökningsperson i vår studie. Det underlättar sammansällningen av svaren i resultatdelen 

som i sin tur underlättar jämförande av resultaten i analysdelen. Vi författade följebrev till 

lärar- och elevenkäten. I brevet presenterade vi oss själva, vår studie och enkäten samt 

tackade våra intervjuade för deras hjälp. Följebreven höjer också standardiseringsgraden av 

våra enkäter.

När det gäller grad av strukturering kan man säga att det är frågan om vilket "svarsutrymme" 

som undersökningspersonen får till sitt förfogande (Trost 2001, s. 56). Vi har valt att inte göra

helt strukturerade enkäter. I våra enkäter finns både fasta svarsalternativ och plats för de 

undersökande personer att skriva fritt om de anser att något fattas i våra svarsalternativ. Det 

medför att graden av strukturering blir lägre. Tanken med den kompletterande information är 

att få en djupare förståelse av hur lärarna upplever elevernas motivationsbildande och hitta 

tendenser i elevernas motivation. Vi har dock inte ställt några helt öppna frågor förutom den 

sista, där det ges möjlighet att skriva ner sina övriga funderingar eller synpunkter om det som 

berör kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen.

Det finns nackdelar med att använda öppna frågor. Delvis kan svaren vara svåra att tyda på 

grund av oläslig handstil eller de kan bli för långa eller delvis innehålla olika dimensioner, 

vilket kan bli besvärligt att redovisa i resultatet och sedan analysera. Svarsbortfallet kan bli 

väldigt stort på grund av att de intervjuade inte klarar av eller väljer att inte svara på vissa 

frågor (Trost 2001, s. 72). I våra enkäter har alla frågor några svarsalternativ, därför är det 

mindre risk för svarsbortfallet. Dock är det inte säkert om informanterna väljer att komplettera 

sina svar med sina funderingar.

4.2 Upplägg av enkäter

Vi försökte skapa en struktur i våra enkäter. Lärarenkäten delades in i tre delar; 

kulturhistoriska inslag i undervisningen, organisation och motivation. Tanken är att lättare 

kunna analysera de här delarna var för sig samt att informanterna lättare skulle kunna 
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strukturera sina tankar. I elevenkäten finns inte den tydliga indelningen, men frågorna följer 

ändå den struktur som finns i lärarenkäten.

I de flesta frågorna fick informanterna kryssa för flera svarsalternativ. Vissa frågor 

konstruerades som rangordningsfrågor. Vi tänkte att det var lättare att svara om skalan 

innehåller flera steg eller varianter att välja. Andra frågor baserades på nominalskala (Trost 

2001). Enkäterna sammanställdes för att vidare undersöka överensstämmelsen mellan lärarnas 

och elevernas syn i de respektive frågorna. Båda lärar- och elevenkäterna är anonyma.

4.2.1 Lärarenkät

För att få lärarnas syn på historiska inslag i modersmålsundervisningen utarbetade vi en enkät 

som utgör en del av den empiriska delen av vårt arbete (bilaga 1). Deltagarna behövde inte 

skriva namn men skulle skriva vilket modersmål de undervisar i. Syftet med enkäten var att ta 

reda på om lärarna använder historia i sin undervisning, hur de gör det, samt om det 

arbetssättet ökar eller minskar elevernas motivation. Enkäten består av tre delar: 

kulturhistoriska inslag, organisation, motivation. Informanterna fick kryssa för flera 

svarsalternativ, om det behövdes. Vi upplever att det är värdefullt att ta del av lärares 

reflektioner därför har vi även bett dem att beskriva arbetssätt och aktiviteter som de använder 

i sin undervisning som vi inte har täckt i våra svarsalternativ. 

Enkätundersökningen initierades under en av nätverksträffarna för modersmålslärarna i Luleå 

kommun. Det blev en form av gruppenkät. Det sättet är lämpligast för att nå så många lärare i 

modersmål som möjligt. Vår närvaro vid träffen var också en möjlighet för lärarna att ställa 

frågor vid eventuella oklarheter. Detta sätt höjer också graden av standardisering, då alla 

informanterna fick samma information om studien och befinner sig i samma fysiska miljö 

(Trost 2001, s. 55). Men eftersom alla lärare som skulle kunna svara på enkäten inte var 

närvarande lämnades enkäterna ut till de ansvariga personer som fanns med. 

4.2.2 Elevenkät

Elevenkäten baserades på själva formen av lärarenkäten. Många av frågorna var i stort sett 

identiska med frågorna i lärarnas enkät och svaren är därmed jämförbara. Språket i enkäten 

har dock bearbetats och anpassats för eleverna. Frågorna handlar om elevernas bakgrund 

(fråga 1−3), kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen (fråga 4−5), organisation 

(fråga 6−8), motivation (fråga 9−11) (bilaga 2). De elevspecifika punkterna handlar om 
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hemspråk, ålder och kön. Eleverna fick kryssa för flera svarsalternativ, om det behövdes. Vi 

upplever att det är värdefullt att ta del av deras reflektioner så därför har vi även lämnat plats 

åt dem för att beskriva arbetssätt och aktiviteter som de deltar i under lektionerna, men som vi 

inte har täckt i våra svarsalternativ.

Till skillnad från lärarenkäten är elevenkäten en form av postenkät. Enkäterna vidare-

befordrades genom respektive modersmålslärare. Orsaken till det är att eleverna är utspridda 

på olika skolor i Luleå kommun. Jämfört med lärarenkäten blir standardiseringsgraden av 

elevenkäten lägre, trots att alla enkäter är likadana och trots att det följer ett följebrev med 

enkäterna. Detta beror på att själva situationen och omgivningen skiljer sig när elever 

besvarar enkäten. Flera olika faktorer spelar in, till exempel vilken tid på dagen elever 

besvarar enkäten, före lunch eller efter lunch och så vidare. Lokaler där de befinner sig är 

olika och de närvarande lärarna som är ansvariga för eleverna är också olika (Trost 2001). 

Dock vill vi ändå hävda att standardiseringsgraden är hög även för elevenkäten.

4.3 Urval och bakgrundfakta 

Studien genomfördes bland två undersökningsgrupper: modersmålslärare och elever som läser 

modersmål i Luleå kommun. När vi skulle välja lärare och elever för våra enkäter funderade 

vi också på representativitet. Begränsad tid och små resurser gjorde det nödvändigt att välja 

Luleå kommun och inom kommunen försöka få så stor spridning som möjligt. Vårt arbete gör 

inget anspråk på att vara representativt för hela landets situation när det gäller användning av 

historia och kultur i modersmålsundervisning, eftersom vi genom klusterurvalet koncentrerar 

oss på endast en kommun. Det kan ändå ge en bild av hur lärare och elever ser på de aktuella 

frågorna. Urvalet är icke-slumpmässigt och kan definieras som strategiskt, som baseras på 

vissa karakteristika.

4.3.1 Undersökningsgrupp lärare

Enligt information från Förberedelseenhet när examensarbetet påbörjades höstterminen 2007 

fanns det tre behöriga modersmålslärare centralt anställda i kommunen vars tjänst var minst 

75 procent. En av dessa tre skriver detta arbete och deltar därför inte i undersökningen. De 

flesta andra hade mindre tjänstgöring i modersmål. De var timanställda eller hade vissa 

uppgifter som var kopplade till modersmål, till exempel resurslärare. 
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Vi vände oss till alla modersmålslärare i kommunen som var anträffbara via nätverksmöten 

och dagar för kompetensutveckling och även en modersmålsamordnare för mindre språk, som 

i sin tur kunde kontakta fler lärare. Det var nio lärare till antalet som närvarade vid mötet. 

Samtliga är kvinnor. Två lärare föll bort genom naturligt bortfall: de var sjuka eller arbetade 

inte i grundskolan.

Vår avsikt att omfatta olika språk visade sig vara problematiskt för att lärare i mindre språk 

var svåra att nå, på grund att de inte besöker nätverksträffar, har timanställning och/eller läser 

inte e-post. Enkäten för lärare besvarades av tio lärare: sju är modersmålslärare i finska och 

två är modersmålslärare i ryska, en har inte markerat språk hon undervisar i.

4.3.2 Undersökningsgrupp elever

Urvalet av elever var inte slumpmässig. Kommunens statistik omfattar barn berättigade till 

modersmålstöd och modersmålsundervisning från 3 till 15 år. Flest antal av dem är elever 

som har modersmålet finska: 128 enligt kommunens statistik. Den näst största gruppen är 

barn med modersmålet ryska, 58. Därefter kommer spanska modersmålet med 47 elever. 

Resten av språken har mindre elevantal och har inte fast anställda behöriga lärare.

Målgruppen för vår elevundersökning är elever i årskurs 4−9. Andra undersökningar baserade 

på föräldrars och elevers intervjuer visar att äldre elever är mera intresserade av hemlandets 

kultur och att ”older participancts’ preference for their culture…also shaped their language 

use” (Jia 2004, s. 366) En ytterligare avgränsning av den undersökningsgruppen sker på grund 

av att endast elever till de lärare som besvarat lärarenkäten är intressanta för undersökningen. 

Tanken med den avgränsningen är att analysera enkäternas resultat i jämförande perspektiv 

och att kunna få en så tydlig bild av elevernas motivation som möjligt och hur lärarna 

uppfattar den. Det visade sig dock att inte alla lärare som deltog i enkätundersökningen i år 

hade elever som passar i målgruppen. Detta innebar att undersökningsgruppen blev mindre än 

vad vi hade tänkt oss från början och kom att omfatta 27 elever. 12 elever har ryska som 

modersmål och 15 elever har finska som modersmål. 13 av våra informanter är flickor och 14 

är pojkar.  Den åldersmässiga fördelningen ser ut så här: tre elever går i årskurs 4, åtta i 

årskurs 5, sju i årskurs 6, fyra i årskurs 7, tre i årskurs 8 och två i årskurs 9.
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4.4 Genomförande

Modersmålslärare i Luleå kommun som var närvarande på en nätverksträff informerades om 

det pågående arbetet och den kommande undersökningen cirka en månad före utdelningen av 

enkäterna. Fem dagar före bestämt datum skickades en påminnelse till ansvarig rektor för 

modersmålsundervisning i kommunen. Efter en kort information om undersökningen i 

anslutning till nätverksträffen den 2007-11-28 delades följebrevet med enkäterna (bilaga 1) ut 

till de sex närvarande lärarna och modersmålsamordnarna som skulle vidarebifoga dem till 

andra personer som jobbar med modersmålsundervisning. Det tog 16 minuter från början till 

de sista enkäterna lämnades in. Vid ett senare tillfälle lämnades två enkäter till dem som inte 

närvarade vid mötet. En enkät kom senare tillbaka via internpost.

Efter sammanstallningen av resultatet av den första undersökningsdelen använde vi lärar-

enkäten som grund för att utforma en elevenkät (bilaga 2). Ett brev skickades till de lärare 

som deltog i enkätundersökningen med förfrågan om de kunde hjälpa till med genomförande 

av enkätundersökningen bland sina elever. De som svarade fick via e-post i januari 2008 

elevenkäten med följebrev att dela ut bland sina elever. En kopia skickades till den ansvarige 

rektorn. Återigen fick lärarna påminnelse vid följande nätverksträff, då 11 lärare var med. 

Genomförandet av elevenkätundersökningen och enkätsamlingen tog därefter cirka en månad.

4.5 Bortfall

Enligt Trost (2001, s. 118) behöver forskare göra en bortfallsanalys om svarsfrekvens i en 

studie inte är hög eller om bortfall överstiger 15 procent. Här presenterar vi några orsaker till 

bortfall i våra undersökningar. Som bortfall räknar vi de som kunde svara men inte svarade 

och även ofullständiga enkäter. En besvarad lärarenkät var ofullständig då första sidan med 

frågor saknades. Enkäten ingår därför inte i vårt resultat utan räknas som bortfall.

Bortfallet av elever var ganska stort. Vi kunde inte nå så många elever som vi har tänkt oss 

från början. För det första föll vissa elever bort från undersökningen eftersom de inte passade 

in i åldersgruppen årskurs 4−9 som var målgruppen för elevundersökningen. Alla lärare som 

besvarade lärarenkäten delade inte heller ut elevenkäterna till sina elever, trots påminnelserna. 

Vi har på grund av för stor geografisk spridning inte haft möjlighet att besöka alla dessa 

elever.
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5. RESULTAT

5.1 Resultat av lärarenkät

Vår enkät för lärare var indelad i tre delar (bilaga 1). Första delen handlade allmänt om 

kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen. Första frågan i den här delen var om 

läraren har kulturhistoriska inslag under sina lektioner. Enligt enkätens resultat arbetar alla 

modersmålslärare med historia och kultur i sin undervisning, dock i varierande grad. Fem 

lärare arbetar med historia ofta, två – ibland och en – sällan. En lärare som valt alternativ ofta, 

påpekade att hon använder kulturhistoriska inslag i sin undervisning mycket ofta.
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     Figur 4.1 Vad läser vi om historia och kultur i?

I den andra frågan i samma enkätdelen undrade vi vilka historiska texter lärarna använder på 

lektionerna i modersmålsundervisning. I den här frågan fick de kryssa för flera svarsalternativ, 

vilka presenteras i Figur 4.1. Av de i enkäten presenterade alternativen valde lärarna: skön-

litteratur, anpassade texter, serietidningar, sagor, episka diktningar/hjältediktningar, myter, 

legender och heliga böcker. En lärare uppgav att de även arbetar med sång och dikter, ett 

alternativ som inte angetts i enkäten. Det enda alternativ som inte valdes var poem. Vi har valt 

att inte redovisa det i diagrammet eftersom vi vill betona det lärarna arbetar med snarare än det 

de inte arbetar med.
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     Figur 4.2 Vad arbetar vi med under lektioner?

Den sista frågan i den första delen handlade om vilka teman lärare arbetar med. Lärarna kunde 

välja flera alternativ. Som vi ser i Figur 4.2 kryssade de för: historiska händelser, historiska 

personer, krig och strid, religion, traditioner, kostym, folklore, realia och sedvänja, 

konsthistoria, litteraturhistoria, teknikhistoria, språkhistoria samt ords och ordspråks ursprung. 

En av lärarna anmärkte att hon berör religionen om det ingår i material för andra alternativ som 

var presenterade i enkäten. Det enda alternativ som inte valdes var upptäcktsresor.
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     Figur 4.3 Vilka arbetsformer används under en enskild lektion?

Den andra delen av enkäten handlade om hur arbetet med de kulturhistoriska inslagen 

organiseras i modersmålsundervisningen. I den första frågan i den här delen undrade vi vilka 

arbetsmetoder lärarna använder under en enskild lektion. Lärarna kunde välja flera av följande 

alternativ som vi räknat upp i enkäten: föreläsning, textläsning, diskussion, bild, filmfragment, 
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sökning på Internet och tester. Dessa är presenterade i Figur 4.3. En lärare använder även 

kartor i sin modersmålsundervisning. Förutom de angivna alternativen skrev en lärare att 

eleverna gör redovisningar om historiska personer, att eleverna får använda encyklopedier och 

ordböcker i arbete med kulturhistoria och traditioner, samt att de lyssnar på musik om 

historiska händelser. Det enda alternativ som inte kryssats för var dataspel med historiska 

motiv.
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     Figur 4.4 Vilka arbetsformer används under en serie av lektioner?

I Figur 4.4 redovisar vi resultat på fråga 2 i delen Organisation som handlade om vilka arbets-

metoder lärarna använder under en serie av lektioner. Även här fick lärarna välja flera 

alternativ. De tillfrågade lärarna arbetar med föreläsningar, diskussioner, sökningar på Internet, 

temaarbete och film när de planerar en serie av lektioner. En lärare angav att de tillsammans 

läser texter om historia och kultur under lektionerna. En av tillfrågade lärarna har inte 

genomfört någon form av arbete med historiska inslag under en serie av lektioner. Flera 

alternativ som rollspel, PowerPoint-presentation, släktforskning och vokabulär valdes inte 

under den här frågan.

Med den sista frågan i delen Organisation ville vi få reda på hur lärarna föredrar att lägga upp 

arbetet med de kulturhistoriska inslagen under lektioner. Två lärare introducerar ett historiskt 

moment och arbetar sedan med texterna som berör det temat. Fem av de undersökta lärarna 

föredrar att först arbeta med ett visst historiskt moment och sedan ha uppföljningssamtal eller 

diskussion med eleverna kring det. Två av lärarna angav båda alternativen.
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     Figur 4.5 Hur upplever lärarna elevernas motivation inför historia och kultur under modersmålslektioner?

Tredje delen i vår enkät handlade om elevernas motivation till modersmålet genom 

kulturhistoriska inslag. I den första frågan undrade vi om hur lärarna upplevde elevernas 

motivation inför historia och kultur under modersmålslektioner (Figur 4.5). Alternativ ganska 

låg markerades inte.

I andra frågan i delen Motivation ville vi veta om elevernas ålder var av betydelse för deras 

motivation för historia och kultur. Vi gjorde vår egen indelning av årskurser: årskurs 3−4, 

årskurs 5−6 och årskurs 7−9. Tre lärare markerade alternativet årskurs 5−6. En av dessa lärare 

kryssade även för årskurs 3−4 och påpekade att elevernas intresse beror på deras språkliga 

kunskaper. Två lärare arbetar även med elever i förskoleklass och upp till trean. En lärare 

arbetar även med elever i årskurs 1−3. Två lärare markerade alternativet årskurs 7−9. En av 

lärarna underströk att vissa elever har mycket hög motivation. En av lärarna påpekade att störst 

intresse för historia och kultur finns hos pojkar.
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     Figur 4.6 Vad läser elever gärna om historia i?

Den tredje frågan i den här delen handlade om vad elever gärna läser om historia och kultur i. 

Figur 4.6 visar att lärarna markerade följande alternativ: sagor, tidningsartiklar, fantasy, 

deckare, äventyr, faktatexter, serietidningar och berättelser om historiska personer. Lärarna 

fick kryssa för fler alternativ i den här frågan också. En lärare skrev att elever även översätter 

texter om historia från svenska till sitt modersmål. Många av svarsalternativ som vi föreslog 
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markerades inte, till exempel noveller, poesi, dagböcker och memoarer.
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     Figur 4.7 Vad skriver elever gärna om historia i?

Med hjälp av den fjärde frågan i delen Motivation ville vi få reda på vilket sätt eleverna 

använder sin skrivförmåga i de kulturhistoriska inslagen. Lärarna fick markera flera svars-

alternativ. Som Figur 4.7 visar kryssade lärarna för att eleverna gärna arbetar med berättelser, 

uppsatser, artiklar, väggcollage, brev, presentationer och realiatester. Två lärare arbetar även 

med bilddokumentationer i sin modersmålsundervisning. En lärare uppgav att eleverna inte är 

intresserade av att skriva om historia på lektionerna. En annan lärare ansåg att hennes elever 

inte är mogna att skriva om historia på sitt modersmål. Även under den här frågan blev en del 

svarsalternativ omarkerade, till exempel sagor, noveller, dikter, egna serier, åskådnings-

material, dagböcker och realiatest.
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     Figur 4.8 Vad har elever visat lust till att göra under modersmålslektioner?

I sista frågan i delen Motivation undrade vi om eleverna visat intresse för andra aktiviteter som 

kan kopplas ihop med historia och kultur i modersmålsundervisningen. Lärarna markerade 

flera av de presenterade alternativen som redovisas i Figur 4.8, bland andra att besöka museum 
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eller göra ett annat studiebesök, läsa fler böcker om historia, titta på film om historia, diskutera 

politik, lära sig en sång, lära sig en dikt, samtala om högtider och traditioner, lära sig laga 

traditionella maträtter, delta i en folkfest. Två av de tillfrågade lärarna angav att de brukar prata 

med eleverna om traditionella maträtter, men att de inte har tid att laga dem under lektionerna. 

De alternativ som lärarna inte kryssade för var att lära sig en folkdans, vara med i en gudstjänst 

och sätta upp teaterföreställning.

5.2 Resultat av elevenkät
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     Figur 4.9 Är eleverna intresserade av att lära sig om historia och kultur?

Fråga 4 i enkäten handlade om elevernas intresse av att lära sig om historia och kultur. Figur 

4.9  visar att eleverna kryssade för alla alternativ: mycket, ganska mycket, lite, ganska lite och 

inte alls. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Varje lektion Ofta Ibland Sällan

Antal elever

     Figur 4.10 Hur ofta vill eleverna lära sig om historia och kultur i ämnet modersmål?
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I fråga 5 undrade vi hur ofta elever vill lära sig om historia och kultur. Eleverna markerade 

alternativen: varje lektion, ofta och ibland (Figur 4.10). Alternativet sällan markerades inte av 

någon av eleverna. Fyra elever markerade alternativ B, vilket innebär att eleverna inte vill lära 

sig något om historia och kultur. En av eleverna skrev att man måste lära sig något om 

historia och kultur även om det inte är det roligaste.
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     Figur 4.11 Vad arbetareleverna med under lektionerna när de lär sig om historia och kultur?

I fråga 6 undrade vi om vad eleverna arbetar med när de lär sig om historia och kultur. 

Eleverna fick markera flera svarsalternativ. Som Figur 4.11 visar valde eleverna alla 

alternativ vi räknat upp i enkäten: händelser, resor, kända personer, krig och strid, religion, 

traditioner, kostym, folklore, levnadssätt, konst, litteratur, teknik, språkhistoria samt ord- och 

ordspråk. En av eleverna skrev att de arbetar med revolutioner, ett alternativ som vi inte 

angav. En annan elev visade intresse för svensk historia. Två elever besvarade inte den här 

frågan.



24

0

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

Föreläsning
Text

Diskussion Bild

Internet

Dataspel
Prov

Temaarbete

Rollsp
el

Film

PowerPoint

Släktfo
rskning

Vokabulär

Antal elever

     Figur 4.12 Vilket sätt att arbeta med historia och kultur tycker eleverna om?

Fråga 7 handlade om vilket sätt att arbeta med historia och kultur som eleverna tyckte om. I 

Figur 4.12 presenteras de olika sätt som eleverna föredrar att arbeta med är föreläsning, text,

diskussion, bild, Internet, dataspel, prov, temaarbete, rollspel, film, PowerPoint, släkt-

forskning och vokabulär. Även här kunde eleverna välja flera svar. En elev kommenterade 

frågan med att denne inte har jobbat så mycket med historia och valde att inte kryssa för något 

alternativ. Två elever till kryssade inte för något alternativ.

I fråga 8 fick eleverna ta ställning till två alternativ som handlade om lärarens sätt att lägga 

upp arbete. Alternativet A var: Läraren berättar först om det och sedan läser vi om det, 

diskuterar m.m. Alternativet B var: Jag läser själv och lär mig om det och vi pratar om det 

senare. 19 elever föredrog att läraren gör en introduktion till en viss historiskt tema och valde 

alternativ A. Sex elever kryssade för alternativ B. Två elever valde både alternativ A och B, 

en av de förklarade att det beror på vad man arbetar med.

I fråga 9 ville vi veta om eleverna är nöjda med det sätt som historia tas upp under 

modersmålslektionerna. 23 elever svarade Ja på den här frågan. Två elever svarade både Ja

och Nej på den här frågan. Den ena elevens förslag på vad som kunde ändras är att historia 

kan tas upp på ett mer kreativt sätt. Den andra eleven ville ha mer historia, eftersom de inte 

håller på med så mycket historia under lektionerna. En elev kryssade för Nej och önskade 

mindre historia. En elev svarade inte alls på den här frågan.



25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sagor

Roman
Poesi

Tidningsartik
lar

Fantasi

Deckare

Äventyr

Serie
tidningar

Dagböcker

Memoarer

Skönlitte
ratur

Diktningar o
m hjältar

Myter

Legender

Heliga böcker

Faktatexter

Berätte
lse

r o
m kända personer

Antal elever

     Figur 4.13 Vad är eleverna intresserade av att läsa om historia och kultur i?

I fråga 10 undrade vi om eleverna är intresserade av att läsa om historia och kultur på sitt 

modersmål och i så fall i vilken form. Eleverna fick välja flera svarsalternativ i den här 

frågan. De olika former som eleverna kryssade för redovisas i Figur 4.13. Dessa var sagor, 

roman, poesi, tidningsartiklar, fantasi, deckare, äventyr, serietidningar, dagböcker, memoarer, 

skönlitteratur, diktningar om hjältar, myter, legender, heliga böcker, faktatexter och 

berättelser om kända personer. Det enda alternativet som inte valdes var poem. En elev 

svarade att denne inte är intresserad att läsa om historia på modersmål.
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     Figur 4.14 Vad är eleverna intresserade av at skriva om historia och kultur i?
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I fråga 11, presenterad i Figur 4.14, undrade vi om eleverna är intresserade av att skriva om 

historia och kultur på sitt modersmål och i så fall i vilken form. Eleverna fick gärna kryssa för 

flera alternativ. De olika skrivformerna som eleverna föredrar är sagor, berättelser, noveller, 

uppsatser, artiklar, egna serier, väggcollage, brev, dagböcker, redovisningar och även tester. 

Endast alternativet dikter blev inte kryssat för av någon elev. Fem elever angav att de inte är 

intresserade av att skriva på sitt modersmål. Tre elever kryssade inte för i vilken form de är 

intresserade av att skriva om historia på modersmålet.
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     Figur 4.15 Vad vill eleverna gärna göra under modersmålslektioner?

Den sista frågan, fråga 12 syftade till att få reda på vad eleverna gärna vill göra på sina 

modersmålslektioner som kan kopplas till historia och kultur. Figur 4.15 visar att eleverna

kryssade för flera olika förslag, bland annat skulle de vilja besöka museum eller göra ett annat 

studiebesök, läsa fler böcker om historia, titta på film om historia, diskutera politik, lära sig en 

sång, lära sig en folkdans, samtala om högtider och traditioner, lära sig laga traditionella 

maträtter, delta i en folkfest, sätta upp en teaterföreställning. En elev besvarade inte den här 

frågan.
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6. RESULTATANALYS

Första frågorna i våra enkäter var av allmän karaktär och syftade till att få information om 

språk, kön och årskurser (bilagor 1, 2). Vår enkät för lärare besvarades av tio lärare: sju är 

modersmålslärare i finska och två är modersmålslärare i ryska. En enkät gick till bortfall. 

Samtliga modersmålslärare i kommunen är kvinnor. 

Elevenkäten besvarades av 27 elever: 12 elever har ryska som modersmål och 15 elever har 

finska som modersmål. Det visar tydligt på en ojämn fördelning på språk, då fler svar från 

finskspråkiga elever förväntades. Vi ville veta om elevernas ålder var av betydelse för deras 

motivation för inslag av historia och kultur. Med våra enkäter strävade vi mot att få svar från 

äldre grundskoleelever och de flesta lärare har elever i årskurs 5−9, men även en del yngre 

elever besvarade enkäten. Eleverna som fyllde i enkäterna går i årskurs 4−9, de flesta av dessa 

går i årskurs 5−7. Svarsfrekvens och täthet i antal kryss var högre hos gruppen årskurs 4−6. 

Första delen av enkäten omfattade kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen. 

Enkätens resultat visade att alla modersmålslärare arbetar med historia i sin undervisning, 

men i varierande grad. Hälften av lärarna arbetar med historia ofta och bara en lärare sällan. 

En av de tillfrågade lärarna tackade nej till enkätundersökningen direkt, på grund av att hon 

inte har tid för historia under lektionerna. Elevsvaren visade att deras intresse stämmer ganska 

bra med mängden av ämnet historia som de får i undervisningen. I frågan om hur ofta 

eleverna vill arbeta med historia och kultur markerade de flesta elever alternativen ofta och

ibland. Alternativet sällan markerades inte av någon av eleverna. Bara fyra elever skrev att de 

inte vill lära sig om historia och kultur. 

I frågan om teman bland de mest kryssade alternativ hos lärare var historiska händelser, 

historiska personer, religion, traditioner, realia och sedvänja, ords och ordspråks ursprung. 

Traditioner och historiska händelser stod i topp. Men hos elever var utöver det även krig och 

strid i topp medan svaret religion har markerats av bara tre elever.

Den andra delen av lärarenkäten handlade om hur arbetet med de kulturhistoriska inslagen 

organiseras i modersmålsundervisningen. Av de i enkäten presenterade alternativen kopplade 

till historia och kultur använder lärarna oftast skönlitteratur, lättlästa texter, sagor och 

legender på modersmålslektionerna. I frågan om arbetsmetoder som används under en enskild 

lektion markerade flera lärare alternativ för textläsning, diskussion, bild och Internet-
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sökningar. I frågan om vilka arbetsmetoder lärarna använder under en serie av lektioner valde 

de flesta diskussioner, temaarbete och Internet. Bland de sätt att arbeta med historia som 

eleverna tycker om föredrar de bild mest, där efter följer diskussion, film och text med nästan 

lika många svar. 

I frågan om lärarens sätt att lägga upp arbete med de kulturhistoriska inslagen under lektioner 

har svaren varierat stark. Fyra av lärarna föredrar att först introducera vissa historiska moment 

och sedan ha uppföljningssamtal eller diskussion med eleverna kring det. Medan andra har 

valt en variant där eleverna själva får arbeta först. När eleverna fick ta ställning till två 

alternativ valde majoriteten det första alternativet där läraren berättar först.

Tredje delen i vår enkät handlade om elevernas motivation till modersmålet genom 

kulturhistoriska inslag. Först undrade vi om hur lärarna upplevde elevernas motivation inför 

historia under modersmålslektioner. Mer än hälften av lärarna ser motivationen som ganska 

hög eller medel, två som hög eller mycket hög och en som låg. Medan hälften av eleverna i 

frågan om hur mycket de är intresserade av att lära sig om historia och kultur har valt 

alternativen mycket och ganska mycket, en tredjedel har svarat lite och resten (3 av 27) 

markerade lite och inte alls. Det stämmer bra med den tidigare frågan om hur ofta eleverna 

vill ha kulturhistoriska inslag i modersmålslektioner. En av lärarna påpekade att elevernas 

intresse beror på deras språkliga kunskaper. De andra av lärarna påpekade att störst intresse 

för historia finns hos pojkar. 13 av våra elevinformanter var flickor och 14 pojkar. Våra 

resultat visade att fler pojkar kryssade för krig och strid och traditioner än flickor, i övrigt var 

skillnaderna obetydliga.

Här är det dock viktigt att påpeka att på grund av elevbortfall blir slutsatser av ovanstående 

jämförelse mer osäkra än vad vi hoppats på. Tyvärr kunde vi inte få alla elever till alla 

tillfrågade lärare att medverka i undersökningen, vilket gör att resultaten kan vara något 

missvisande. Vi anser dock att våra resultat visa på en tendens att lärarnas uppfattning om 

elevernas motivation överensstämmer med elevernas egna uppfattningar.

I frågan om vad för texter eleverna gärna läser om historia och kultur i markerade lärarna 

mest följande alternativ: sagor, faktatexter och berättelser om historiska personer. Elevernas 

svar visade att deras intresse av att läsa om historia på sitt modersmål stämmer med hur 
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lärarna ser på det, men förutom ovannämnda varianter fick äventyr och legender ännu mera 

kryss.

 I frågan om eleverna använder sina skrivförmågor i de kulturhistoriska inslagen markerade 

lärarna olika alternativ. Men bara väggcollage och berättelser angavs oftare som svar än andra 

på frågan som i övrigt visade ha ett mycket lågt antal svar. En lärare uppgav direkt att 

eleverna inte är intresserade av att skriva om historia på lektionerna. En annan lärare ansåg att 

hennes elever inte är mogna att skriva om historia på sitt modersmål. Av de olika 

skrivformerna som eleverna markerade mer än sex gånger fanns berättelser, sagor, uppsats 

och brev. Fem elever angav att de inte är intresserade av att skriva på sitt modersmål. Tre 

elever kryssade inte för i vilken form de är intresserade av att skriva om historia på 

modersmålet, vilket troligen visar på ointresse. Här överensstämmer lärarnas uppfattning med 

elevernas egna uppfattningar om hur eleverna upplever sin motivation för att skriva på sitt 

modersmål.

Sista frågan i den här delen handlade om eleverna visar intresse för andra aktiviteter som kan 

kopplas till historia och kultur i modersmålsundervisningen. Lärarna markerade flera av de 

presenterade alternativen men bara tre aktiviteter hade mer än fem personer valt. Enligt 

lärarenkäterna skulle elever vilja lära sig en sång, samtala om traditioner och laga traditionella 

maträtter. Enligt elevenkäterna stämde deras svar med lärarnas bara i fråga om matlagning. 

Barn skulle hellre vilja besöka museum eller göra ett andra studiebesök, men mest populärt 

svar var att titta på film om historia.

Lärarnas och elevernas syn på hur kultur och historia tas upp under modersmålsunder-

visningen hade vissa skillnader enligt våra resultat. Trots det var majoriteten av eleverna 

positiva i sitt omdöme. Två elever svarade både Ja och Nej på frågan om de var nöjda med det 

sätt som kulturhistoriska inslag tas upp på modersmålslektioner.

Undersökningspersonerna fick till sitt förfogande både fasta svarsalternativ och plats för dem 

att skriva fritt om de ansåg att något fattades i våra svarsalternativ. Alternativet att svara fritt 

utnyttjades svagt. Inte alla av de fasta alternativen nyttjades heller. De flesta av informanterna 

svarade generellt på frågorna utan att gå in i detalj på vad man syftade på.
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7. DISKUSSION 

Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betyder tillförlitlighet i informationsinhämtande metoder som används i en 

undersökning (Trost 2001). Våra enkäter var formulerade för att ha en hög grad av 

standardisering. Genomförandet av våra undersökningar gjorde dock att standardiserings-

graden hon elevenkäterna blev lägre, eftersom de inte genomfördes med alla elever samtidigt 

utan på olika skolor under olika tider. Resultatet av enkätundersökningarna blev också mer 

osäkert eftersom det var färre elever som deltog i dem än vad vi hade räknat med från början.  

Vår studie var även begränsad till endast en kommun och eftersom lärarna och eleverna 

representerade endast två språkgrupper så går det inte att dra några generella slutsatser. För 

det krävs ytterligare undersökningar. Elevernas kunskaper i modersmål är mycket varierande 

eftersom många av dem är födda i Sverige eller har vistats i Sverige under en jämförelsevis 

lång tid. Därför är det problematiskt att generalisera resultatet. Det finns dock inga andra 

element i vårt arbete som signalerar om att andra undersökningar inte skulle kunna visa 

samma resultat. Detta gör att reliabiliteten blir lägre. 

Validitet eller giltighet innebär att undersökningsinstrument, i vårt fall enkäter, mäter det de är 

avsedda att mäta (Trost 2001). Vår undersökning skulle kunna få ganska hög validitet, 

eftersom utformningen av enkäterna är bra och tydlig samt enkätfrågorna var ställda för att 

besvara vårt syfte, vilket vi tycker att vi har lyckats med. Urvalet av informanter var noga 

genomtänkt, trots att det blev bortfall. Vi skulle dock kunna komplettera vår enkätstudie med 

kvalitativa intervjuer för att få högre validitet, men då skulle studien bli allt för stor för den 

tiden vi hade på oss att genomföra den. Validiteten kan inte bli så hög i vårt fall eftersom 

reliabiliteten inte är hög.

7.2 Slutdiskussion

Med vårt arbete ville vi få reda på flera saker. Vi ville få inblick i hur motiverade eleverna 

kände sig inför kulturhistoriska inslag inom modersmål samt hur lärarna upplever elevernas 

motivation. Vi ville också belysa hur modersmålslärare använder kulturhistoriska inslag i sin 

undervisning samt hur elever uppfattar den undervisningen för att kunna besvara frågan ovan. 

Trots att vår studie inte var så omfattande kan vi ändå svara på dessa frågor.
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Motivation är ett begrepp som inte är så lätt att definiera. Det är desto svårare att mäta 

motivation. Motivation är en känsla och den är subjektiv, vilket betyder att olika elever 

bedömer sin motivation annorlunda än andra elever. Samma blir det med lärare. Deras 

bedömning av elevernas motivation överensstämmer inte nödvändigtvist med elevernas eller 

andra lärarnas bedömningar och därför kan vi inte heller redovisa något definitivt besked vad 

gäller elevernas motivation. Vi kan däremot redovisa deras uppfattningar och inställningar till 

de kulturhistoriska inslagen inom modersmålsundervisningen. Det vill säga, vi kan diskutera 

vad elever upplever som intressant, spännande, positivt, tråkigt och ointressant. 

Alla elever är mer eller mindre motiverade när de kommer till lektionerna och det kan vara 

både inre och yttre motivation som styr. Dessa definierade vi utifrån Stensmo (1997) och 

Imsen (2006) i kapitlet Bakgrund. Det är då lärarens uppgift att hitta och väcka den inre 

motivationen hos eleverna. Svaret på frågan hur läraren ska göra för att motivera sina elever 

är inte enkelt. Flera forskare och pedagoger, bland annat Jensen (1995), är dock överens om 

att det är viktigt med så varierande undervisning som möjligt för att nå alla elever. Som vi 

tidigare påpekat, är problemet med motivation mer påtaglig inom modersmålsundervisningen 

än i andra ämnen i skolan. Därför ville vi se hur modersmålslärare hanterar undervisning om 

ursprungslandets kultur och historia och om användningen av kulturhistoriska inslag påverkar 

elevernas intresse för modersmål.

Läroplanen LPO 94 slår fast att skolan är en social och kulturell mötesplats där värden, 

traditioner och språket förs vidare till eleverna.  Detta verkar vara en tydlig koppling till 

Vygotskijs idéer om kultur och historia. Vygotskij (2001) lyfte fram kulturens och miljöns vikt 

för inlärningsprocessen. Det är dock viktigt att elever med annan bakgrund även får tillgång till 

det egna kulturarvet. Här är det kursplanen för modersmål som understryker vikten av kultur 

och historia. Här framhålls det att kunskaper om egen historia och kultur stärker elevernas 

självkänsla och deras identitet. Elever lär känna sig själv och det ökar deras förståelse för andra 

i deras omgivning. Vår undersökning har visat att alla lärare som besvarade enkäterna förutom 

en följer kursplanen i det här avseendet. Kulturdelen är viktigt för språkinlärningen och ofta 

integreras denna del med språkdelen i undervisningen. För att ge språket mening tar lärarna 

gärna upp hemlandets historia och olika kulturella aspekter. 

Vi kunde också ta reda på vad modersmålslärarna framför allt behandlar under sina lektioner 

och det var: historiska händelser, historiska personer, religion, traditioner, realia och sedvänja, 
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ord och ordspråks ursprung. Det var dock få lärare som använde även andra områden inom 

historia och kultur. Under lektioner berättas om kulturen och samhället. Elever får vissa 

kunskaper i historia, traditioner, folk och land. Det kan ske genom litteratur, musik, sång, film 

och konst som är viktiga delar av kulturarvet och som bör användas oftare i modersmåls-

aktiviteter. Stöd för det kan vi hitta i forskning om inlärningsstilar, bland annat hos Steinberg 

(1994) och Jensen (1995) som behandlades i kapitlet Bakgrunden. Som analysen av vårt 

material visar använder inte lärarna särskilt varierade arbetsmetoder under sina lektioner. De 

dominerande var textläsning, diskussioner, bild, Internet samt temaarbeten för serier av 

lektioner. Detta kan dock förklaras med att modersmål inte har så många timmar på schemat 

och att gruppsammansättningar av elever kan se väldigt olika ut, allt från en elev till tio eller 

fler. Detta är dock våra egna spekulationer. I frågan om teman som används kom det fram att 

lärarnas och elevernas åsikter skiljer sig ganska mycket. Det samma gäller de två alternativ 

som handlade om lärarens sätt att lägga upp arbetet. Eleverna vill gärna att läraren börjar med 

en introduktion till ett nytt tema, medan lärarna trodde att eleverna föredrog att i början jobba 

självständigt.

Såväl traditionella språkpedagogiska arbetssätt som handlingsinriktad och dialogisk 

pedagogik finns representerade hos de tillfrågade lärarna. Modersmålslärarnas pedagogiska 

bakgrund varierar och det är synd att lärarna själva inte skrev mer om sina undervisnings-

metoder. Här vill vi påpeka att vi inte ser användning av kultur och historia inom modersmål 

som någon speciell undervisningsmetod. Vi ser det mer som ett sätt att skapa större variation i 

undervisningen, eftersom lärarna kan använda olika arbetsmetoder med koppling till detta 

område och genom det utveckla elevernas språk. I vår analys kan vi dock se att elevernas 

preferenser skiljer sig när det gäller olika aktiviteter, till exempel kan vi konstatera att intresse 

att skriva på sitt språk är betydligt lägre än att läsa. Det kan bero på att skrivande kräver mera 

avancerade språkliga kunskaper. Vi har också konstaterat att pojkarna har större intresse att 

lära sig om krig och strider än vad flickorna har. I övrigt verkade eleverna vara nöjda med de 

kulturhistoriska inslag som förekommer i modersmålet. En elev påpekade att denne ville ha 

mer historia och att det ges på ett mer kreativt sätt. Detta tillsammans med bredare urval av 

svar om uppgifternas variationer visar på att intresset finns där hos eleverna. Vår 

undersökning visade att mer än hälften av elever är intresserade eller mycket intresserade av 

att lära sig mer om sin historia och kultur. Därför kan vi konstatera att lära sig om olika 

kulturer definitivt höjer motivation till språkinlärning. Detta bör uppfattas av lärarna som ett 
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tecken på att de kanske borde satsa mer på kulturhistoriska inslag i sin undervisning för att få 

med sig eleverna. 

För att dra ihop de olika trådarna i våra resonemang ska vi sammanfatta våra slutsatser. I linje 

med kursplanen använder modersmålslärarna kulturhistoriska inslag i sin undervisning. 

Eleverna får arbeta med olika arbetssätt, dock inte med så många. Lärarna arbetar med 

historia och kultur både under de enskilda lektionerna och genomför större arbeten under 

några lektioner. När det gäller motivationen är eleverna nöjda med och positiva till 

kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisning. Många av dem vill gärna lära sig mer, 

vilket vi tolkar som att de är motiverade. Eleverna visade också intresse för historia och kultur 

inom modersmålet genom att kryssa för många olika aktiviteter som de gärna skulle vilja 

göra. Även lärarna uppfattade de flesta eleverna som ganska eller mycket motiverade.

Slutligen vill vi säga att vi utifrån vår undersökning kan konstatera att historia och kultur 

används flitigt för att variera modersmålsundervisningen och utgör en viktig del av den. Med 

hjälp av kulturhistoriska inslag kan lärare också väcka elevernas intresse för ämnet, använda 

det som drivkraft och bibehålla det genom att låta eleverna aktivt delta i olika aktiviteter. 

7.2.1 Tillämpning i praktiken

Som verksamma lärare kan vi använda oss av de resultat som vi kommit fram till i vår 

undersökning. Nu vet vi att vi kan använda kultur och historia som ett sätt att väcka elevernas 

intresse för arbete med modersmålet. Vi kan lära oss att använda lärstilar mer effektivt. 

Kulturhistoriska inslag kan bli en röd tråd i planeringen av modersmålslektioner, då 

introduktion av bredare urval av aktiviteter vidgar barnens horisont. Vi ser dock inte de 

kulturhistoriska inslagen som en specifik arbetsmetod. Vi kan istället försöka utveckla olika 

arbetsmetoder med kultur och historia som tema, för att göra undervisningen så varierad som 

möjligt. Vi har också sett att det finns aktiviteter som med fördel kan genomföras under 

modersmålslektionerna.

7.2.2 Förslag på fortsatt forskning

I vidare forsning skulle det vara bra att undersöka vilka undervisningsmetoder som inkluderar 

kulturhistoriska inslag som leder till effektiv språkinlärning.
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BILAGA 1

November 2007

Hej modersmålslärare!

Vi, Rita Koulikova och Tatiana Ek, skriver ett arbete i lärande vid Luleå tekniska universitet.

Vårt arbete handlar om hur modersmålslärare kan använda sig av historia i sin undervisning, 

samt hur det påverkar elevernas motivation till att läsa sitt modersmål.

Vi vill gärna att ni fyller i denna enkät, som utgör den empiriska delen av vårt arbete. Enkäten 

är anonym, ni behöver inte skriva era namn. Syftet med enkäten är att ta reda på hur ni 

använder historia i er undervisning, om ni gör det, samt om det arbetssättet ökar eller minskar 

elevernas motivation.  Enkäten består av tre delar:

 Kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen  

 Organisation

 Motivation
    

Ni får kryssa flera svarsalternativ, om det behövs. Vi skulle även uppskatta om ni kunde 

beskriva arbetssätt och aktiviteter som ni använder i er undervisning som inte vi täckt i våra 

svarsalternativ. Vi upplever att det är värdefullt att ta del av era reflektioner i den här frågan.

Stort tack på förhand,

Rita och Tatiana
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Enkät för modersmålslärare

Modersmål:

  Kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen                  
                                                 

1.  A. Vi har inslag av historia och kultur under lektioner   

              varje lektion                    ofta                      ibland                     sällan 

     B. Vi har inte inslag av historia och kultur p.g.a.      

             ont om tid                   ont om läromedel              lågt intresse hos eleverna 

    Annat  …..........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

2. Under lektioner läser vi om historia och kultur i     

      skönlitteratur         anpassade texter           serietidningar     sagor     poem       

    episka diktningar/ hjältediktning         myter      legender             heliga böcker

   Annat  …….........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

3. Under lektioner arbetar vi med:     

 historiska händelser

 upptäcktsresor 

 historiska personer

 krig och strid 

 religion

 traditioner 

 kostym

 folklore 

 realia och sedvänja  

       konsthistoria

 litteraturhistoria 

 teknikhistoria 

 språkhistoria 

 ord och ordspråks ursprung

   Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

Organisation

1. Arbetsformer med historiska inslag som användas under enskild lektion

 föreläsning

 textläsning

 diskussion

 bild 

 filmfragment 

 sökning på Internet

 dataspel med historiska motiv

 tester   

   Annat  …….........................................................................................................................
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  ……....................................................................................................................................

2. Arbetsformer med historik inslag som används under en serie av lektioner

 föreläsningar         

 diskussioner        

 sökning på Internet

  temaarbete

  rollspel

  film

 PowerPoint-presentation      

 släktforskning

 vokabulär  

   Annat  …….........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

3. Lektionsupplägg.

Vilket arbetssätt upplever du som mest effektivt för elevernas motivation? 

 A. Introduktion av lärare som följs av viss historiska moment, läsning av text etc. 

 B. Viss historiskt moment som följs av uppföljningssamtal eller diskussion m.m.

    Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

Motivation

1. Hur upplever du elevernas motivation inför historia i modersmålslektioner

                    Hög          ganska hög         medel          ganska låg         låg

2. Störst intresse för modersmålslandets historia har elever i 

                     Åk 3-4                            Åk 5-6                               Åk 7-9

3. Motivation till läsning om historia på modersmål

 A. Elever läser gärna om historia i

 sagor           

 noveller                         

 poesi           

 tidningsartiklar              

 fantasi                     

 deckare

 äventyr               

 faktatexter

 serietidningar 

 dagböcker 

 memoarer  

 berättelser om  historiska personer            

    Annat  ……........................................................................................................................  

……..................................................................................................................................…..

 B. Elever är inte intresserade av att läsa om historia på modersmål.

4. Motivation till skrivning om historia på modersmål
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  A. Elever skriver gärna om historia i                                              

 sagor 

 berättelser 

 noveller 

 dikter

 uppsatser

 artiklar  

 egna serier

 åskådningsmaterial

 väggkollage   

 brev

 dagböcker

 presentationer

 realiatest

  Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

 B. Elever är inte intresserade av att skriva om historia.

5. Övriga kulturhistoriska aktiviteter i modersmålsundervisning

Elever har visat lust till att 

 besöka museum, annat studiebesök   

 läsa flera böcker med historia som tema

 titta på film med historiskt tema    

 diskutera politiken 

 lära sig en sång 

 lära sig en folkdans                                                       

 lära sig en dikt                                                       

 samtala om högtider och traditioner  

 lära sig laga traditionella  maträtter

 delta i en folkfest

 vara med i en gudstjänst

 sätta upp teaterföreställning  

   Annat  ……........................................................................................................................

  .……...................................................................................................................................

Om du vill tillägga något:  
…………………………………………………………………………………..........…….

……………………………………………………………………………….…..........…….

…………………………………………………………………………….…….......……...

…………………………………………………………………………….…….......….…...

………………………………………………………………………………….....…….......

Tack!                        

Rita och Tatiana



40

BILAGA 2

Januari 2008

Hej!                                                                               

Vi, Rita Koulikova och Tatiana Ek, skriver ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet.

Vårt arbete handlar om hur modersmålslärare kan använda sig av historia i sin undervisning, 

samt hur det påverkar elevernas motivation till att läsa sitt modersmål.

Vi vill gärna att du fyller i denna enkät, som utgör delen av vårt arbete. Enkäten är anonym, 

du behöver inte skriva ditt namn. 

Syftet med enkäten är att ta reda på hur du lär sig om historia och kultur under lektioner, om 

du gör det, samt om du är intresserad av att göra detta.  

Du får kryssa flera svarsalternativ om det behövs. Om det står A och B variant då väljer du 

den som passar mest och kryssar flera alternativ om det finns under den punkt du har valt.

Vi skulle även uppskatta om du kunde skriva lite mer där är det står ”annat”. 

Det är värdefullt att ta del av dina tankar.

Stort tack på förhand,

Rita och Tatiana
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Enkät för elever

Kulturhistoriska inslag i modersmålsundervisningen

 Mitt modersmål:

 Jag är en               pojke                    flicka                    

      3.  Jag går i årskurs    …..

                                                 
4. Jag är intresserad av att lära mig om historia och kultur 

                    mycket          ganska mycket        lite          ganska lite         inte alls

Välj svar under A eller B

A. Jag vill lära mig om historia och kultur

              varje lektion                    ofta                      ibland                     sällan 

              B. Jag vill inte lära mig om historia och kultur

    Annat  …..........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

6. Under lektioner arbetar vi med historia och lär oss om:     

  händelser

  resor 

  kända personer

  krig och strid 

  religion

 traditioner 

 kostym

 folklore 

 levnadssätt

       konst

 litteratur 

 teknik 

 språkhistoria 

 ord- och ordspråk

   Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

7. Jag tyckte om att arbeta med historia i

 föreläsning

 text

 diskussion

 bild 

 Internet

 dataspel

  prov   

  temaarbete

  rollspel

  film

 PowerPoint     

  släktforskning

  vokabulär 

   Annat  …….........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................
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8.  Jag tycker att det går bäst att lära om historia om

 A. Läraren berättar först om det och sedan läser vi om det, diskuterar m.m.

 B. Jag läser själv och lär mig om det och vi pratar om det senare

    Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

   ……....................................................................................................................................

9. Är du nöjd med sätt som historia tas upp på i modersmålslektioner?

                   Ja                                                                                       Nej

Om du inte är nöjd, vad vill du ha ändrat?

 Mera historia                      Mindre historia                 Historia  på annat sätt. 

Skriv gärna förslag här:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Välj svar under A eller B

 A. Jag läser gärna om historia i (du kan kryssa flera varianter)

 sagor           

 roman                      

 poesi           

 tidningsartiklar              

 fantasi                     

 deckare 

 äventyr               

 serietidningar 

 dagböcker 

 memoarer  

 skönlitteratur

 poem       

 diktningar om hjältar       

 myter

 legender

 heliga böcker

 faktatexter      

 berättelser om  kända personer

     

   Annat  ……........................................................................................................................  

……..................................................................................................................................…..

……..................................................................................................................................…..

 B. Jag är inte intresserad av att läsa om historia på modersmål.

11. Välj svar under  A eller B 

A. Jag skriver gärna om historia i     (du kan kryssa flera varianter)                                        
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 sagor 

 berättelser 

 noveller 

 dikter

 uppsats

 artiklar  

 egna serie

 väggcollage   

 brev

 dagbok

 redovisning

 test

  Annat  ……........................................................................................................................

  ……....................................................................................................................................

 B. Jag är inte intresserad av att skriva om historia.

12. Jag har lust till att

 besöka museum, annat studiebesök   

 läsa flera böcker om historia

 titta på film om historia    

 diskutera politiken 

 lära sig en sång 

 lära sig en folkdans                                                       

 lära sig en dikt                                                       

 samtala om högtider och traditioner  

 lära sig laga traditionella  maträtter

 delta i en folkfest

 vara med i en gudstjänst

 sätta upp teaterföreställning

  

Annat  ……........................................................................................................................

  .……...................................................................................................................................

Om du vill tillägga något:  
…………………………………………………………………………………..........…….

……………………………………………………………………………….…..........…….

…………………………………………………………………………….…….......……...

…………………………………………………………………………….…….......….…...

………………………………………………………………………………….....…….......

Tack!                        

Rita och Tatiana




