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Sammandrag 

Olika studier visar att det tar lång tid för elever med svenska som andraspråk att tillägna 
sig kunskaper på det nya språket, som inte är tillfullo utvecklat. För att uppnå bättre 
resultat uppmuntras elever att parallellt utveckla ämneskunskaper på sitt modersmål. 
Det framgår i forskning att ett starkt utvecklat modersmål hjälper elever att lära sig det 
nya språket och ta till sig kunskaper på detta språk.  
Syftet med min uppsats är att ta reda på vilken betydelse modersmålsundervisning och 
studiehandledning har för elevernas resultat i skolans andra ämnen. Metoden som jag 
har använt är intervjuer med modersmålslärare, ämneslärare och elever med svenska 
som andraspråk. Resultatet av min undersökning visade att modersmålsundervisning 
och studiehandledning på modersmålet har stor betydelse för elevernas prestationer i 
skolan.  
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1. Inledning 
Modersmålsundervisningen framträder oftast som en egen verksamhet inom skolan som 
bedrivs efter skoltid och kan väljas bort av eleven eftersom ämnet inte är obligatoriskt. 
Den har inte samma villkor som andra ämnen i skolan och är organiserad så att eleverna 
antingen är trötta efter skolan eller måste gå ifrån vanlig undervisning, vilket upplevs 
som negativt av elever, föräldrar och lärare. Det är svårt för modersmålslärare att vara 
en brygga till det svenska samhället eftersom modersmålsundervisning blir något som 
sker isolerat (Ladberg 2003, s 191).  
 
Enligt Skolverket (2008, s 19) är det drygt varannan berättigad elev som deltar i 
modersmålsundervisningen. Orsakerna till att det inte är fler som deltar är för få elever 
med samma modersmål, brist på lärare och ämnets placering efter ordinarie skoltid. 
Samtidigt visar ett flertal studier att det finns ett tydligt samband mellan fortsatt 
utveckling av elevens första språk och bättre resultat inte bara i andraspråket utan även i 
skolans andra ämnen. Elever som deltar i modersmålsundervisning når bättre resultat i 
skolan än genomsnittet. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som har deltagit i 
modersmålsundervisningen (220 p) är högre än för elever som bara har deltagit i 
undervisningen i svenska som andraspråk (108 p) och även jämfört med elever med 
svenska som modersmål (208 p). Skolor med högre andel elever med utländsk bakgrund 
är mer medvetna om modersmålets betydelse och erbjuder därför i högre grad 
tvåspråkiga elever studiehandledning på modersmålet jämfört med skolor med låg andel 
utlandsfödda elever.  
 
Även om det framgår att modersmålsundervisningens status skall stärkas i grundskolan 
sker det inga stora förändringar i dagens skola. Inhämtning av ämneskunskaper på det 
starkaste språket skulle vara optimalt för andraspråkselever men sådana möjligheter får 
inte alla elever i en svensk skola idag. Även om det erbjuds en sådan möjlighet i de 
flesta kommuner utnyttjas inte det av många elever.  
 

1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmålet kan påverka flerspråkiga elevers prestationer i andra 
skolämnen.  
 

1.2. Frågeställningar  

1. Påverkas elevernas skolprestationer av modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmålet? 

2. Vilka faktorer kan påverka flerspråkiga elevers resultat i skolan? 
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2. Tidigare forskning 
Första gången invandrarelever i Sverige fick undervisning på sitt modersmål var under 
1960- talet. Några år senare kunde kommunerna erbjuda stödundervisning som bestod 
av undervisning i svenska som främmande språk och studiehandledning på elevens 
modersmål. Den 1 juli 1977 infördes generell hemspråksundervisning som innebar att 
kommunerna nu var skyldiga att anordna hemspråksundervisning och 
studiehandledning på modersmålet. Motiven bakom denna reform var stärkande av 
etnisk identitet samt stöd av språklig, kunskapsmässig och allmän kognitiv utveckling 
för minoritetselever. År 1991 blev kommunerna skyldiga att anordna 
hemspråksundervisning om det fanns minst fem elever med samma modersmål 
(Hyltenstam, 1996). 
 
Samma förutsättningar gäller även idag och i den nya skollagen (Skolförordning 
2011:185) som trädde i kraft 1 juli 2011 fastslås det att huvudmannen är skyldig att 
anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever i språket som önskar 
sådan undervisning samt om det finns en lämplig lärare. Adoptivbarn har också rätt till 
modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. När det gäller studiehandledning står det att skolan skall erbjuda eleven 
studiehandledning om eleven behöver det. När det gäller studiehandledning framgår det 
att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev 
som skall erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i 
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.  
 
Både svensk och internationell forskning visar på att det finns ett samband mellan 
elevernas deltagande i modersmålsundervisning och hur positivt deras resultat i skolan 
är. Andraspråkselever skulle nå bättre resultat i skolan om de fick fortsätta sina studier 
på sitt starkaste språk och parallellt undervisas på sitt andraspråk för att utveckla sina 
kunskaper i detta språk. Axelsson (2004, s 513) hänvisar till Cummins (1996) studier 
som påstår att det tar fem år eller mer för andraspråksinlärare att komma ikapp sina 
enspråkiga klasskamrater. Att tillägna sig ämneskunskaper på ett andraspråk som inte är 
tillfullo utvecklat ställer höga krav på eleven och även på läraren. Axelsson (2004) 
refererar även till Tomas & Colliers (1997) studier av tvåspråkiga elevers skolframgång 
i USA som visade att det tar lång tid att lära sig ett andraspråk eftersom tvåspråkiga 
elever ställs inför en dubbel uppgift: de måste lära sig sitt andraspråk och samtidigt 
utveckla sina ämneskunskaper på detta språk. Det blir en stor utmaning för tvåspråkiga 
elever samtidigt som deras enspråkiga kamrater inte står stilla utan fortsätter utvecklas 
både språk- och kunskapsmässigt. Enligt Skolverket (2002, s 71) är dessa studier är 
mycket relevanta för forskning kring modersmålets betydelse för elevernas 
skolprestationer. Eleverna som redan har utvecklat sitt modersmål kan använda det för 
kunskapsinhämtning. Om man i större utsträckning utnyttjar elevernas modersmål i 
ämnesundervisning har det positiv påverkan på elevernas skolresultat. 
 
Även svenska studier bevisar modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga 
elevers prestationer i skolan. Hyltenstam & Tuomela (1996) hävdar att 
modersmålsundervisning spelar en stor roll både för utvecklingen av modersmålet och 
för utvecklingen av det svenska språket. Forskare refererar till Hills (1995) studier av 42 
invandrarelever från Göteborg där det framgår att det finns ett tydligt samband mellan 
deltagande i hemspråksundervisningen och elevens resultat i skolan. Elever som valdes 
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för undersökningen deltog i hemspråksundervisningen under sin tid i grundskolan och 
gymnasiet. Dessa elever delades in i tre grupper utifrån deras deltagande i 
hemspråksundervisningen: 1) gruppen utan avbrott; 2) gruppen sena avbrott och 3) 
gruppen tidiga avbrott. Enligt Hill (1995) var det den grupp av elever som deltog 
kontinuerligt i hemspråksundervisningen genom hela grundskolan som lyckades bäst 
medan elever som tidigt avbröt sitt deltagande i hemspråksundervisningen lyckades 
sämst i skolan. Det kan naturligtvis även finnas andra faktorer som kan ha påverkat 
elevernas resultat, som exempelvis föräldrarnas intresse för barnens skolgång och större 
intresse för språk hos dessa elever. Resultatet av Hills undersökning bekräftar tidigare 
forskning kring tvåspråkig utveckling och skolframgång. 
 
Skolverkets (2002) undersökning bevisar modersmålsundervisningens positiva 
påverkan på individen. Elever som får undervisning i modersmål utvecklar även sin 
personlighet och självkänsla. Det framgår också att modersmålsundervisning gör det 
lättare att förstå sin egen kultur och utvecklas i både kulturen och språket. Dessutom 
underlättar behärskningen av det egna modersmålet inlärningen av abstrakta begrepp 
och är viktig för att lära sig svenska. Kommunikationen med föräldrar och släktingar 
underlättas samt kommunikationen med andra människor. Ytterligare en positiv faktor 
av deltagande i modersmålsundervisning är att den ger mer möjligheter för individen att 
integreras i det svenska samhället. Skolverket (2002) hänvisar i sin rapport till 
Axelssons internationella forskning om flerspråkiga barns skolframgång som 
sammanfattade studier av fem olika forskare. Forskaren konstaterade att elevens lärande 
och identitetsutveckling främjas om eleven får undervisning på bägge språken. Det 
bekräftas vidare att undervisning i skolan skall anknytas till elevens språkliga och 
kulturella identiteter.  
   
Inlärning av andraspråket underlättas om barnet fortsätter allsidig utveckling av sitt 
första språk. Detta hävdar Hyltenstam & Tuomela (1996) och menar att 
förstaspråksutveckling med parallell begreppsutveckling är viktig för att kunna lära sig 
namn på olika företeelser och hämta kunskaper om omvärlden. Om barnet inte utvecklar 
sitt förstaspråk kan det innebära avstannad begreppsutveckling på grund av att det 
saknas verktyg för kommunikation och tänkande. Det är mycket krävande att genom det 
nya språket lära sig både olika begrepp och etiketter. Ett välutvecklat förstaspråk 
innebär för andraspråksinlärning att sätta nya språkliga etiketter på begrepp som barnet 
redan kan på sitt modersmål. Forskarna refererar vidare till norska studier som visar att 
skolframgång för elever med utländsk bakgrund kan skilja sig åt beroende på hur väl 
eleven har utvecklat sitt modersmål. Elever som använder sitt modersmål som 
kommunikationsspråk hemma och som har fått ämnesundervisning på båda språken 
klarar sig bäst i skolan.  Det kan styrkas även av Tomas och Collier (1997, 2002) som 
hävdar att skolorna som når bästa resultat är skolor ”med ett starkt sociokulturellt stöd 
för de språkliga minoritetseleverna” där elevernas modersmål har ett högt värde och 
används för fortsatt kunskapsutveckling (Axelsson 2004, s 204).  
 
Modersmålsundervisning fungerar som en bro till det svenska samhället. Enligt Ladberg 
(1999, s 35) ger en stark utveckling av modersmålet bättre förutsättningar att ta till sig 
det nya språket. Modersmålsundervisning och studiehandledning hjälper eleven att lära 
sig både språket och stoffet. Om eleven får tänka och samtala om det hon lär sig på sitt 
modersmål kan hon lättare få tillgång till sina tidigare kunskaper. Ladberg (1999) påstår 
att undervisning i modersmål underlättar inlärning av både andra ämnen i skolan och det 
nya språket. Dessutom ger det fler akademiska begrepp på modersmålet som underlättar 
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framtida studier. Hon menar vidare att elever som deltar i modersmålsundervisningen 
ofta talar om att de känner sig trygga, alltid kan fråga om de inte förstår och kan få 
förklaringar på sitt förstaspråk. Eleverna menar vidare att modersmålsläraren är som en 
förebild och upplevs vara mycket närmare än andra lärare och har samma erfarenheter 
som finns i elevens familj.  
 
Jämförande förhållningssätt till kulturer och språk uttrycks i den nya kursplanen i 
modersmål (Skolverket 2011, s 9). Det innebär att elever skall kunna jämföra kulturer 
där modersmålet talas, samt att jämföra modersmålet med det svenska språket. Eleverna 
som får modersmålsundervisning kan förstå de båda kulturerna bättre och har lättare att 
integreras i det svenska samhället än elever som inte deltar i modersmålsundervisning. 
Eleverna fördjupar lärandet och reflektion och lär sig att sätta saker i relation till 
varandra. Lindberg (2006, s 60) påstår att flerspråkiga elever ofta saknar förankring i 
språket som kommer att fungera som verktyget för den fortsatta kunskapsinhämtningen. 
För att dessa elever inte skall komma efter krävs det att man satsar på språkutveckling i 
alla ämnen. Med detta menar forskaren att modersmålsundervisning spelar en 
avgörande roll och är en viktig länk mellan skolan och elevens bakgrund.  
 
Hyltenstam & Tuomela (1996) menar att det är angeläget att minoritetsbarn skall 
utveckla båda språken samtidigt och att dessa barn behöver starkt stöd både från skolan 
och från hemmet. Modersmålsundervisning kan stötta elever i deras 

kunskapsinhämtande, i identitetsutveckling samt i deras uppfostran. Forskarna hävdar 
vidare att barnet kan inhämta omvärldskunskap på sitt förstaspråk tills man behärskar 
svenska på den nivån som krävs för att inhämta stoffet. Minoritetselever kan utveckla 
sin etniska identitet genom att delta i sin kulturgemenskap men om man inte behärskar 
sitt modersmål kan detta vara omöjligt. Elever som inte får tillräckligt med stöd för 
minoritetsspråksutveckling kan fort återgå till användning av majoritetsspråket så fort 
detta språk är utvecklat. Resultatet av sådana situationer kan då vara avsaknad av 
kommunikation och kontakt med familjen om föräldrarna har begränsade kunskaper i 
majoritetsspråket. Hyltenstam & Tuomela (1996, s 44ff) hänvisar till Wong Fillmore’s 
(1991) undersökningar som bekräftade detta på ett tydligt sätt och visade stora 
skillnader mellan barn som fick sin förskoleverksamhet på majoritetsspråket och barn 
som fick sin förskola på familjens språk. Barn som gick en majoritetspråklig förskola 
hade svårt att använda föräldrarnas språk och i några fall bröts även kommunikationen 
mellan barn och deras föräldrar. 
 
Olika faktorer kan påverka flerspråkiga elevers resultat i skolan. Hyltenstam (2007) 
fastslår att elevernas resultat kan påverkas av en rad psykosociala och kulturella faktorer 
som elevernas sociala integration, motivation, andra elevers och lärares attityder samt 
elevernas och föräldrarnas erfarenheter av utbildning i andra kulturella kontexter. Enligt 
Skolverket (2008) är motivationen för ämnet modersmål en viktig faktor för elevernas 
skolframgång. Men oftast framträder modersmålsundervisning som en egen verksamhet 
utanför skolan eftersom undervisningen är förlagd efter skoltid. Detta leder till att det 
inte finns så mycket samarbete mellan modersmålslärare och övriga lärare på skolan. 
Ladberg (2003) hävdar att attityder till minoritetsspråken i skolan visar olika 
värderingar för olika språk och hur dessa språk betraktas både av skolan och av 
samhället. Axelsson (2004, s 510) hänvisar till Cummins (2000) som hävdar att attityder 
och värderingar mot minoritetsgrupper återspeglas i undervisningen. Elevens självbild 
formas av samspel med andra elever, med lärare och samhället. Majoritetsgruppens 
värderingar påverkar eleven och kan därmed förstärka eller försvaga tvåspråkiga elevers 
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identitet. På samma sätt menar Hyltenstam och Tuomela (1996) att attityder kan vara 
avgörande för språkutvecklingen. Barnets motivation att lära sig majoritetsspråket kan 
minska om majoriteten visar negativa attityder mot minoritetsgruppen. Forskarnas 
förslag är att i dessa fall ska eleven satsa på sitt första språk och sin egen sociokulturella 
situation. Om barnet inte utvecklar sitt modersmål under denna tid blir resultatet att 
barnet inte utvecklar något av sina språk och avstannar i kunskapsutvecklingen. 
Hemspråksundervisning påstås vara en överlevnadsfaktor i en sådan situation men 
samtidigt måste skolan satsa på undervisning i svenska som andraspråk.  
 
Ibland uppmuntras elever att hålla sig till svenska och lär sig att deras språk inte är 
önskvärt och att det är enspråkighet som gäller. Detta kan leda till att barnen undviker 
att tala sitt modersmål och får dåligt självförtroende (Ladberg, 1999). En liknande 
situation beskrivs av Haglund (2004, s 366 ff) då hon hänvisar till Johanssons (2000) 
studie av elever med utländsk bakgrund. Dessa studier visar att flerspråkiga elever 
använder sina modersmål antingen när lärare inte är i klassen eller när lektionerna har 
avslutats eller innan de ska börja. Eleverna är alltså informerade om att andra språk inte 
har en hög status i skolan. Dessa signaler framförs av antingen lärare, klasskamrater 
eller andra elever på skolan. Elever i studien anger att skolorna där majoriteten av elever 
har svensk bakgrund är bra skolor, medan skolor där majoriteten av elever har utländsk 
bakgrund är sämre.  
 
Hyltenstam & Tuomela (1996, s 99) sammanfattade forskning om modersmålets 
betydelse och konstaterade att elever som deltar i modersmålsundervisning: 
  

• Accepterar båda sina språk och kulturer 
• Upplever mer trygghet och trivs bättre i skolan än elever som inte deltar i 

modersmålsundervisningen 
• Lär sig mycket om det nya landet  
• Har bättre betyg i svenska, engelska och i andra ämnen än elever som avbrutit 

sina studier i modersmål 
• Får bättre betyg i matematik och SO om de även får tvåspråkig undervisning i 

dessa ämnen 
• Är mer positiva till sitt hemspråk och tvåspråkighet än andra elever  
• Behärskar svenska bättre än andra invandrarelever 
• Uppnår bättre nivå i sitt modersmål ju mer undervisning i och på sitt modersmål 

de får 
• Kan hantera abstrakta begrepp bättre än andra elever med svenska som 

andraspråk 
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3. Metod 
Min undersökning bygger på tidigare forskning kring modersmålsundervisning samt 
kvalitativ undersökning i form av intervjuer. För att få svar på mina frågor har jag 
intervjuat fem modersmålslärare, tre ämneslärare och fyra elever med olika modersmål.  

 
3.1. Metodval 

Jag valde att genomföra intervjuer för att kunna få djupare svar på mina frågor. 
Eftersom jag själv jobbar inom skolan och träffar modersmålslärare, ämneslärare och 
elever med annat modersmål än svenska kändes det rätt för mig att genomföra 
personliga intervjuer. När man ber en person att besvara enkätfrågor kan det vara svårt 
att få med alla funderingar och resonemang kring frågan. Under en intervju kan man 
alltid ställa ytterligare frågor och be om förklaringar om personen ger kortare svar. En 
stor fördel med intervjuer är dess flexibilitet eftersom man alltid kan utveckla svaren 
vidare genom diskussion. Dessutom kan man avläsa personernas respons genom att 
analysera mimik och tonfall som är omöjligt med skriftliga svar (Bell 2006, s 158).  
 

3.2. Metodkritik  

Det finns även nackdelar med denna metod och det är att personer inte alltid kan vara 
ärliga eftersom intervjun sker i ett personligt möte och det är svårt för informanten att 
vara anonym för intervjuaren. En annan nackdel med intervjuer är att de tar för lång tid 
att genomföra och analysera. Intervjuer kräver ordentlig planering, tålamod och även 
erfarenhet (Bell 2006, s 158).  
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4. Resultat  
Här nedan följer redovisning av svar från genomförda intervjuer med modersmålslärare, 
ämneslärare och elever som deltar i modersmålsundervisning. Alla informanter är från 
olika skolor i en och samma kommun.  
 

4.1. Lärarnas intervjusvar 

De fem modersmålslärarna jag intervjuat jobbar även som studiehandledare på sina 
respektive språk. Modersmålslärare 1 har finska som modersmål och har jobbat som 
modersmålslärare i 3 år. Modersmålslärare 2 har kurdiska som modersmål och har varit 
yrkesverksam i 25 år. Hon är även behörig att undervisa i ämnet. Modersmålslärare 3 
har bosniska som modersmål, har 23 års erfarenhet och är behörig att undervisa i sitt 
modersmål. Modersmålslärare 4 och Modersmålslärare 5 har portugisiska respektive 
litauiska som sina modersmål och har varit yrkesverksamma i 2 år, ingen har behörighet 
i sina ämnen.  
 
De tre intervjuade ämneslärarna är från olika skolor i kommunen och alla har elever 
med utländsk bakgrund i sina klasser. Lärare 1 undervisar i åk 4-6 och har jobbat som 
lärare i 37 år.  Han har bara elever med utländsk bakgrund i sin klass. Lärare 2 är lärare 
i åk 7-9 och har 12 års erfarenhet som lärare. Hon har tre elever med svenska som 
andraspråk i sin klass. Lärare 3 är lärare i åk 1-3 och har jobbat som lärare i 27 år. Även 
hon har många elever med utländsk bakgrund bland sina elever.  
 
4.1.1. Vikten av modersmålsundervisning samt hur lärare uppmuntrar sina 

elever att delta i modersmålsundervisning 

Enligt modersmålslärarna är modersmålsundervisning viktig för elever eftersom elever 
fördjupar sina kunskaper på sitt första språk. Det är ännu viktigare för nyanlända elever 
som behöver mycket stöd på sitt eget modersmål och modersmålslärare är då en viktig 
person för dem i ett nytt land. Samtidigt anser Modersmålslärare 1 och 
Modersmålslärare 4 att modersmålsundervisningen inte har så stor betydelse för 
elevens skolprestationer om eleven är född i Sverige och modersmålet inte är elevens 
starkaste språk utan eleven lär sig sitt modersmål eftersom en eller båda av föräldrarna 
talar detta språk. 
Modersmålslärare 2 och Modersmålslärare 3 påpekar att modersmålsundervisning 
hjälper elever att bygga upp en tvåspråkig identitet. Med detta menar de att elever som 
deltar i modersmålsundervisning också kan jämföra sin egen kultur med svensk och få 
möjlighet att använda båda dessa kulturer i sin framtid. Vidare anger dessa två 
modersmålslärare att utan modersmålet är det omöjligt för eleven att förstå sin egen 
kultur och vara delaktig i olika aktiviteter som anordnas av grupper som talar samma 
språk.  
 
Alla tre ämneslärarna håller med modersmålslärarna och bekräftar att 
modersmålsundervisning hjälper elever att utvecklas även i svenska språket. Lärare 1 
berättar att han uppmuntrar sina elever att delta i modersmålsundervisning och tar upp 
vikten av modersmålundervisning med elevens föräldrar på varje utvecklingssamtal. 
Lärare 2 anser dock att modersmålsundervisning inte är viktig om eleven inte vill delta 
i den och det är föräldrarna som tvingar eleven. Dessutom om elev och 
modersmålslärare inte kommer bra överens tycker hon inte att modersmålsundervisning 
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är av stor betydelse för eleven. Lärare 3 uppmuntrar inte sina elever att gå på 
modersmålsundervisning och tycker att det är en fråga som föräldrar och elever själva 
skall ta ställning till.  
 
4.1.2. Kan modersmålsundervisning och studiehandledning hjälpa elever att 

prestera bättre i andra ämnen? 

När det gäller modersmålsundervisning menar samtliga modersmålslärare att den 
hjälper elever att bli bättre i skolans andra ämnen. Det anges att det är mycket lättare för 
elever som behärskar sitt modersmål att förstå olika företeelser på sitt eget språk och 
sedan kunna överföra dessa kunskaper till svenska språket. Modersmålslärare 2 och 
Modersmålslärare 4 märker att elever som utvecklar sitt modersmål lyckas bättre i 
andra ämnen, medan de som inte deltar inte kan bygga vidare på sina kunskaper på sitt 
starkaste språk. Detta kan resultera i att eleven får stora svårigheter med svenska språket 
och inte kan utveckla sina kunskaper vidare. Enligt Modersmålslärare 1 har inte alla 
lärare ute på skolorna tillräckliga kunskaper om modersmålets betydelse för elevernas 
utveckling. Några av hennes elever har slutat att delta i modersmålsundervisning 
eftersom deras mentorer ville att eleverna skulle koncentrera sig på svenska språket och 
det är en dubbel uppgift att lära sig två språk samtidigt.  
 
Studiehandledning har däremot enligt Modersmålslärare 2 och Modersmålslärare 3 
större betydelse än modersmålsundervisning för elevernas prestationer i skolan. Under 
modersmålsundervisning brukar eleverna inte få stöd i till exempel matematik eller 
naturorienterade ämnen, medan de under studiehandledning får stöd med olika ord och 
begrepp och studiehandledaren kan alltid förklara innehållet på elevernas modersmål. 
Fyra av de intervjuade modersmålslärare säger att elever som får studiehandledning 
under minst ett år brukar nå målen i dessa ämnen. Modersmålslärare 1 tycker att både 
modersmålsundervisning och studiehandledning är av stor betydelse för eleven men 
studiehandledares behärskning av svenska är mycket betydelsefull för att eleven skall 
lyckas i ämnen som han/hon får studiehandledning i.   
 
Även de tre intervjuade ämneslärarna påpekar vikten av studiehandledning för att 
eleverna skall kunna lyckas i skolan. Lärare 1 menar att skolledningen skall visa hur 
viktigt det är att modersmålslärare/studiehandledare samarbetar med varandra. Om det 
finns bra samarbete och studiehandledaren är integrerad i undervisningen är det mycket 
sannolikt att eleven genom studiehandledning även blir bättre i andra ämnen. Han 
önskar dessutom att studiehandledare hade mer kunskaper inom olika ämnen, men 
förstår själv att det är svårt att kunna allting på sitt modersmål. Enligt Lärare 2 hjälper 
studiehandledning eleven att bli bättre i svenska och i andra ämnen. Hon själv brukar 
alltid ha kontakt med studiehandledare och förklara för dem vad eleven behöver hjälp 
med under studiehandledningen. Lärare 3 håller med de andra två och säger att 
studiehandledning är av stor vikt för flerspråkiga elever. Hon själv har fyra 
studiehandledare i sin klass som hjälper elever i olika ämnen och märker att elever som 
får studiehandledning når bättre resultat än elever som inte får stöd på sitt modersmål. 
Hennes önskemål är att elever som behöver stöd på sitt modersmål skulle få mer än en 
timme studiehandledning i veckan.  
 
4.1.3. Hur samarbetar modersmålslärare/studiehandledare med andra lärare? 

Modersmålslärare 1, Modersmålslärare 4 och Modersmålslärare 5 berättar att de inte 
har samarbete med andra lärare när det gäller modersmålsundervisning och det förklarar 
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det med att elevernas mentorer inte visat något större intresse för samarbete. 
Modersmålslärare 2 och Modersmålslärare 3 anser däremot att de har mycket bra 
samarbete med alla lärare ute på skolorna och påstår att det kan bero på att de har lång 
yrkeserfarenhet i kommunen. De själva tar kontakt med mentorer och frågar ofta om 
elevernas resultat i skolan samt vilka kunskapsområden de jobbar med i svenska och i 
andra ämnen. När det gäller studiehandledning hävdar alla intervjuade 
modersmålslärare att de har bra samarbete med mentorer till sina elever.  
 
Lärare 1 anser sig ha mycket kontakt med modersmålslärare och studiehandledare. Han 
förklarar detta med att alla hans elever har utländsk bakgrund och har föräldrar som 
oftast inte behärskar svenska särskilt bra. Han brukar samarbeta med modersmålslärare 
när det gäller elevernas resultat, kontakter med föräldrar samt att informera eleverna om 
olika saker. Han önskar att modersmålslärare/studiehandledare skulle vara mer 
integrerade i skolans verksamhet och se hur eleverna fungerar i olika sammanhang 
under övrig undervisning. Lärare 2 hävdar att hon har mycket samarbete med 
studiehandledare då hon förklarar för dem vad eleven behöver få hjälp med under 
studiehandledningen. Däremot har hon inte så mycket kontakt med modersmålslärare 
och det kan bero på att några modersmålslärare inte vill synas och tar inte kontakt med 
övriga lärare på skolorna. Enligt Lärare 3 beror samarbete mellan modersmålslärare och 
lärare på skolledningen. Även om modersmålsundervisning ligger under skoltid är den 
inte integrerad i skolans verksamhet tycker hon. För ett förbättrat samarbete föreslår 
denna lärare att man bygger upp verksamheten tillsammans med modersmålslärare och 
inkluderar dem i skolans arbete. Hon menar vidare att om olika projekt skulle anordnas i 
skolorna av modersmålslärare och ämneslärare tillsammans, skulle detta uppmuntra 
elever och höja modersmålets status både i skolan och i samhället. Även hon har mer 
samarbete med studiehandledare än med modersmålslärare. Med några av dem har hon 
mycket bra samarbete och har insett hur mycket dessa studiehandledare hjälper hennes 
elever. Med andra fungerar det sämre tycker hon och detta tror hon beror på 
studiehandledares utbildning och personlighet.  

 
4.1.4. Vilken status har modersmålsundervisning idag? 

Alla intervjuade lärare menar att modersmålsundervisningens status har höjts under de 
senaste åren. Det nämns vidare att modersmålsundervisning kan få ännu högre status 
om modersmålslärare/studiehandledare ingår i skolans arbetslag tillsammans med 
övriga lärare. Alla intervjuade anser att både skolledningen och lärare ute på skolorna är 
mer medvetna om modersmålets betydelse för tvåspråkiga elever och vet hur viktigt det 
är att elever skall få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Modersmålsundervisning är 
integrerad inom den ordinarie skoltiden i de flesta skolor där 
modersmålslärarna/studiehandledarna undervisar, men det finns dock några skolor i 
kommunen där modersmålsundervisning inte har så hög status. 
Modersmålsundervisningen ligger i dessa skolor efter skoltid vilket kan upplevas av 
elever som ansträngande. Modersmålslärare/studiehandledare hinner inte träffa övriga 
lärare när undervisningen är förlagd sent under dagen och upplever att det blir en egen 
verksamhet utanför skolan.  
 
4.1.5. Finns det några nackdelar med elevernas deltagande i 

modersmålsundervisning och studiehandledning? 

Både modersmålslärarna och ämneslärarna anser att det finns både fördelar och 
nackdelar med modersmålsundervisning och studiehandledning. En stor fördel är att 
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eleverna får kunskaper på sitt första språk samt får möjlighet att utvecklas vidare i sitt 
modersmål. Samtliga modersmålslärare anser att nackdelar med 
modersmålsundervisningen är om den är förlagd efter skoltid när eleverna är trötta och 
undervisning i modersmål kan upplevas som besvärande för elever och blir då som en 
stor börda. Efter skoltid har eleverna svårt att koncentrera sig och ta till sig innehållet av 
lektionerna. Ytterligare en nackdel är om eleven inte har någon vilja att gå på 
modersmålsundervisning och det är föräldrarna som tvingar eleven. Sådana elever får 
inte ut mycket av undervisningen och kräver mycket tid samt stör andra elever. Lärare 1 
och Lärare 3 anser att nackdelar med modersmålsundervisning under ordinarie skoltid 
är att elever missar vanlig undervisning och om både modersmålsundervisning och 
studiehandledning ligger under samma dag blir det för kompakt både för elever och för 
lärare på skolorna. 

 
4.2. Elevernas intervjusvar 

Elev 1 är 12 år, har kurdiska som modersmål och har bott i Sverige i ett och ett halvt år. 
Hon deltar i modersmålsundervisning sen hon flyttade till Sverige och får även en 
timme studiehandledning på sitt modersmål.  
 
Elev 2 är 11 år, har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i två år. Hon deltar i 
modersmålsundervisning sen hon flyttade till Sverige och får två timmar 
studiehandledning på sitt modersmål. 
 
Elev 3 är 12 år, har ryska som modersmål men han är född i Sverige och har föräldrar 
som talar ryska med honom. Han deltar i modersmålsundervisning sedan åk 2 men har 
ingen studiehandledning på modersmålet.  
 

Elev 4 är 13 år, har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i fyra år. Han deltar i 
modersmålsundervisning sedan han flyttade till Sverige och hade även 
studiehandledning under de tre första åren.  
 
4.2.1. Är det roligt att vara med på modersmålsundervisning?  

Samtliga elever har positiv uppfattning om modersmålsundervisning och tycker att det 
är roligt att vara med på undervisningen. Elev 2 och Elev 3 upplever ibland att det är 
svårt för dem att skriva och läsa på deras modersmål men de utvecklas mycket i sina 
respektive språk under modersmålsundervisningen. Elev 1 och Elev 4 anser att 
modersmålsundervisningen inte bara är rolig utan också är viktig för dem. De lär sig 
mycket om sin kultur och vill lära sig sina modersmål för att kunna förstå människor 
som talar deras språk. Ytterligare en faktor är att de vill kunna kommunicera med sin 
familj, sina släktingar och besöka sina hemländer.   
 
4.2.2. Använder elever sina modersmål med andra elever som talar samma 

språk? 

Alla intervjuade elever pratar sina modersmål mest hemma med familjen och släktingar 
och även med några andra elever som talar deras språk. Elev 3 använder inte sitt 
modersmål i skolan även om det finns en till elev som talar samma språk. Det förklarar 
han med att de båda är födda i Sverige och upplever att det är lättare att prata svenska 
med varandra. I skolorna där mina informanter går finns det andra elever som talar 
deras modersmål, men för att många av dem har bott i Sverige under längre tid vill de 
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hellre prata svenska än sina modersmål. Elev 1 menar att det är mycket tråkigt och att 
det skulle vara mycket bättre för dem att prata sina modersmål med andra elever. Elev 4 
berättar att lärare på hans skola uppmuntrar flerspråkiga elever att använda sina 
modersmål och påpekar ofta att elever som deltar i modersmålsundervisning blir bättre i 
skolan än elever som inte deltar i modersmålsundervisning. Elev 2 berättar däremot att 
lärare på hennes skola uppmuntrar flerspråkiga elever att använda svenska istället för 
modersmål och säger att ”man inte får prata arabiska i skolan utan man skall hålla sig 
till svenska om man vill lära sig svenska språket”.  
 
4.2.3. Hjälper modersmålsundervisning och studiehandledning i andra ämnen?  

Alla intervjuade elever håller med att modersmålsundervisning och studiehandledning 
hjälper dem att prestera bättre i andra ämnen. Elev 1 och Elev 4 anser att 
modersmålsundervisning har större betydelse eftersom all undervisning sker på 
modersmålet och de får mycket kunskaper både om sitt hemland och sin kultur. På så 
sätt kan de även jämföra mycket med svenska förhållanden. Elev 4 märker att han blir 
även bättre i svenska språket och kan använda kunskaper från 
modersmålsundervisningen i andra ämnen. Studiehandledning hjälper mycket enligt 
Elev 1 och Elev 2 eftersom de tillsammans med studiehandledaren går igenom det som 
de inte förstår i läroböcker och får förklaringar för olika ord och begrepp på sitt 
modersmål. Däremot anser Elev 4 att studiehandledningen inte utvecklar hans 
kunskaper på modersmålet i så stor utsträckning, eftersom mycket av den hjälp han får 
är för att förbättra hans svenska. Samma elev påstår att om han inte hade möjlighet att 
lära sig sitt modersmål skulle det vara mycket negativt för honom och för hans framtid. 
Han uttrycker sin stolthet med följande ord: ”Jag har en stor fördel framför andra elever 
som kan bara ett språk. Jag kan så stort språk som arabiska men de kan bara svenska. 
Jag är jättestolt över det!” 
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5. Diskussion och slutsatser  
Syftet med mitt arbete var att undersöka hur modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmålet kan påverka flerspråkiga elevers prestationer i andra 
ämnen. En av frågeställningarna som jag använde mig av var om 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet kan påverka elevernas 
resultat i skolan. Min undersökning visar att elever som får möjlighet att utveckla sitt 
förstaspråk och deltar i modersmålsundervisning utvecklas även i andra ämnen i skolan. 
Samtliga källor är eniga om att både modersmålsundervisningen och 
studiehandledningen hjälper flerspråkiga elever att prestera bättre i andra skolämnen. 
Hur stor betydelse modersmålsundervisningen har för eleven beror på om språket 
används av eleven dagligen eller bara under modersmålsundervisningen i skolan. Vidare 
kom det fram av mina intervjuer att modersmålsundervisning är viktig för nyanlända 
elever och elever som använder sitt modersmål hemma varje dag. Detta stämmer 
överens med tidigare forskning som lyfter fram modersmålsundervisningens positiva 
påverkan på elevernas resultat i skolans andra ämnen. Hyltenstam & Tuomela (1996) 
hävdar att elever med annat modersmål än svenska måste få möjlighet att utveckla olika 
begrepp på sitt första språk för att kunna kommunicera och tänka. De hävdar vidare att 
elever som använder sitt modersmål dagligen och får ämnesundervisning på båda 
språken uppvisar bra resultat i andra skolämnen.  
 
Modersmålsundervisning och studiehandledning är ett starkt stöd för eleven vid 
andraspråksinlärning och all annan inlärning i skolan. Detta påstående kan styrkas med 
Hills (1995) undersökning som visade att elever som deltog i 
modersmålsundervisningen under hela grundskoletiden utan avbrott lyckades bäst i 
skolan medan elever som avbröt modersmålsundervisningen tidigt lyckades sämst i 
skolan. Resultatet från mina intervjuer bekräftar detta och visar att elever som deltar i 
modersmålsundervisningen och får studiehandledning på sitt modersmål oftast uppnår 
målen i olika skolämnen. Några av mina intervjudeltagare påstår dock att 
studiehandledning har större betydelse än modersmålsundervisning för elevens resultat i 
skolan. De framhåller vidare att elever som får studiehandledning i olika ämnen under 
längre period brukar nå målen i dessa ämnen. När det gäller elevernas intervjusvar anser 
de att modersmålsundervisningen är mycket viktig för dem. Även om det ibland är svårt 
för några av dem att läsa och skriva på modersmålet menar de att de vill fortsätta att 
utveckla sitt modersmål för att kunna kommunicera på sitt språk och stärka sin egen 
identitet. I Skolverkets rapport framgår det att elevens lärande främjas om 
undervisningen tar hänsyn till elevernas språk och kulturella identiteter (Skolverket, 
2002). Eleverna som deltog i mina intervjuer förknippar modersmålet med sin identitet 
och säger att de är stolta över att kunna sina modersmål. För några av dessa elever är 
modersmålslärare förebilder och mycket närmare än andra lärare i skolan. Eleverna 
nämner dessutom att de känner sig trygga och vet att de alltid kan lita på sina 
modersmålslärare. Även Ladberg (2003) beskriver detta och menar att 
modersmålslärare är en viktig person för elever med annat modersmål än svenska 
eftersom den har samma erfarenheter som elevens familj och hjälper elever att komma 
in i det nya samhället.  
 
Min andra frågeställning gällde olika faktorer som kan påverka flerspråkiga elevers 
resultat i skolan. Forskning pekar på det faktum att attityder och värderingar mot 
minoritetsspråken är avgörande för elevens språkutveckling. Några av intervjuade 
lärarna uppmuntrar sina elever att delta i modersmålsundervisning medan andra tycker 
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att det är föräldrarnas och elevernas ansvar och brukar inte prata om det med sina 
elever. Det kom fram i mina intervjuer att några lärare på skolorna uppmuntrar 
flerspråkiga elever att bara använda svenska i skolan och ibland även avråder elever att 
delta i modersmålsundervisningen. Det här kan tyda på att elever får signaler av lärarna 
att deras språk inte är godkänt av skolan och samhället. Forskare är eniga om att sådana 
signaler kan vara mycket känsliga för flerspråkiga elever och kan innebära att elever 
undviker tala sit modersmål och får därmed dåligt självförtroende (Ladberg, 1999; 
Hyltenstam & Tuomela, 1996). Detta kan i sin tur leda till avsaknad av kontakt med 
familjen, släktingar och vänner. Vissa av mina intervjudeltagare pekar dessutom på att 
modersmålsundervisningen inte bara leder till ett förbättrat modersmål, utan även 
stärker elevernas tvåspråkiga identitet, det vill säga bättre förståelse för hur de båda 
språkens kulturer relaterar till varandra. 
 
Samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare är ytterligare en faktor för att 
eleverna skall kunna få bra resultat i skolans olika ämnen. Även om 
modersmålsundervisning och studiehandledning ligger under skoltid i skolorna där jag 
genomförde mina intervjuer finns det inte tillräckligt med samarbete mellan lärare och 
modersmålslärare/studiehandledare. Bara tre av mina informanter påpekar att 
samarbetet fungerar mycket bra. När det gäller studiehandledning har dock 
ämneslärarna bra samarbete med några studiehandledare och anser att samarbetet är 
mycket viktigt för att eleverna skall kunna nå bra resultat i skolan. Skolverkets (2002) 
undersökning visar på samma sätt att det inte finns mycket samarbete mellan 
modersmålslärare och övriga lärare på skolan och det beror på att det inte finns några 
rutiner på skolorna att involvera modersmålslärarna i skolans verksamhet. Utifrån vad 
mina intervjudeltagare säger tyder det på att samarbetet mellan 
modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare kunde förbättras om 
modersmålslärare skulle vara anställda av skolan och ingå i skolans arbetslag. Deras 
kompetens skulle kunna utnyttjas mycket mer och modersmålets status skulle höjas 
både i skolan och i samhället.   
 
Ytterligare en faktor som har betydelse för elevens språkutveckling är motivation för 
ämnet modersmål. Forskning pekar på det faktum att motivation för ämnet modersmål 
har stor betydelse för elevernas skolframgång (Skolverket, 2008). Men eftersom 
undervisningen inte är obligatorisk blir elevernas engagemang i ämnet mycket viktig. 
Elevernas motivation kan dock påverkas av modersmålets status i skolan och i 
samhället. Om omgivningen är positiv till olika språk som finns i samhället känner 
barnen sig trygga i sina språk och kommer att vara stolta över att kunna flera språk. 
Mina intervjudeltagare påpekar dock att modersmålsundervisningens status har höjts 
under senare åren men den måste höjas ännu mer för att eleverna skall kunna nå bättre 
resultat i modersmål och i övriga skolämnen.  
 
Resultatet av min undersökning stämmer överens med forskning om modersmålets 
betydelse för elevens resultat i skolans andra ämnen. Alla intervjudeltagare framhåller 
vikten av modersmålet för flerspråkiga elevers prestationer i skolan. Tidigare forskning 
samt intervjuer med några lärare och elever tyder på att ett välutvecklat modersmål är en 
förutsättning för framgångsrik andraspråksinlärning samt kunskapsinhämtning i andra 
skolämnen. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet stärker 
flerspråkiga elevernas kunskaper i olika ämnen och har en positiv påverkan på elevens 
identitetsutveckling. Undersökningen visar att sådana faktorer som attityder till 
minoritetsspråken, elevens motivation att lära sig sitt modersmål, samarbete mellan 
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ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare kan påverka elevernas inställning 
till sina modersmål och därmed deras skolprestationer. Elever som deltar i 
modersmålsundervisning når bättre resultat i skolan än elever som väljer den bort.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras av mitt arbete är avfärdandet av en förutfattad 
mening, som jag ytligt nämnt i mina intervjuredogörelser. Det är att inlärandet av 
modersmålet skulle göra inlärandet av svenska svårare eftersom det blir en ”dubbel 
uppgift”. Alla resultat pekar dock på det motsatta. Vissa källor (Skolverket 2008) pekar 
på att tvåspråkiga elever som deltar i all modersmålsundervisning till och med presterar 
bättre än de enspråkiga svenska barnen.  
 
Jag anser att alla som verkar inom skolan skall ha kunskaper om modersmålets 
betydelse för flerspråkiga elever och skall visa respekt för olika minoritetsspråken. 
Elever med annat modersmål än svenska måste få möjlighet att utveckla sina modersmål 
vidare och skall ges stöd som de behöver för att lyckas i skolan. Skolledningen och alla 
lärare i skolan skall framhäva modersmålets betydelse för flerspråkiga elever samt deras 
vårdnadshavare och uppmuntra dessa elever att delta i modersmålsundervisningen.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Frågor till modersmålslärare/lärare  

1. Hur länge har du jobbat som modersmålslärare/lärare? Vilken utbildning har du? 

2. När är modersmålsundervisning förlagd på din skola?  

3. Tycker du att det är viktigt att eleverna skall delta i modersmålsundervisning?   

4. Hur uppmuntrar du dina elever att delta i modersmålsundervisning? 

5. Anser du att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet 

hjälper elever att prestera bättre i skolan? 

6. Hur samarbetar modersmålslärare/studiehandledare med andra lärare i skolan? 

7. Vilken status tycker du att modersmålsundervisning har idag?  

8. Finns det några nackdelar med elevernas deltagande i modersmålsundervisning 

och studiehandledning? 

 

Bilaga 2. Frågor till elever 

1. Hur länge har du bott i Sverige? Vad är ditt modersmål? 

2. Hur länge har du deltagit i modersmålsundervisning ?  

3. Får du studiehandledning på modersmålet? 

4. Är det roligt att vara med på modersmålsundervisning? Varför? 

5. Har du själv valt att delta i modersmålsundervisning eller är det föräldrarnas 

vilja?  

6. Använder du ditt modersmål i skolan med andra elever som talar samma språk? 

7. Tycker du att modersmålsundervisning/studiehandledning hjälper dig i andra 

skolämnen? 

 


