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Abstract 
 
Studiens syfte är att undersöka vad lärare i skolämnet svenska som andraspråk (SVA) 

och modersmålslärare anser sig ha för roll inom modersmålsundervisningen.  

Modersmålsundervisningens betydelse för elevers språkutveckling och hur förstärkta 

språkkunskaper leder till möjlighet att tillägna sig andra skolämnen är något som flitigt 

studeras inom nyare pedagogisk och didaktisk forskning. Vidare undersöks, analyseras 

och problematiseras elevers och föräldrars syn på modersmålsundervisning. 

Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter för att få svar på hur 

modersmålsundervisningen uppfattas av både föräldrar och elever.  

Vidare så har en fundering uppstått gällande arbetet kring modersmålsundervisningen 

och de lokala samordnarnas roll i detta. En fundering jag har efter att ha studerat vad de 

lokala samordnarna har för roll i modersmålsundervisningen?  

 

Forskning inom fältet visar att modersmål och SVA har en viktig och betydelsefull 

funktion för att få till en gynnsam språkutveckling samt att eleverna ska klara sig bättre 

även i andra skolämnen.  

Som en konsekvens av detta blir lärarnas kompetens och val av arbetsmetoder av stor 

betydelse för elevernas möjligheter att utveckla språket och kunna bedriva framtida 

studier.  

 

Enligt ett flertal studier är modersmålseleverna mer eller mindre beroende av 

grundläggande grammatiska regler i svenska språket, speciellt de elever som inte har 

svenska som sitt första språk Att förmedla dessa grammatiska regler ses därför som 

själva kärnan i modersmålsundervisningen, vilket också framkommer i min studie.   

 

Studiens empiri bygger på enkäter som distribuerats till och besvarats av SVA – lärare, 

modersmålslärare och samordnare som har ansvaret för grupperingar av eleverna i olika 

modersmålsgrupper. Enkäter har också insamlats och besvarats av elever och 

vårdnadshavare vilka är inbegripna i modersmålsundervisningen.  

  

En av undersökningens slutsatser är att grundskolor har behov av mer kunniga lärare 

inom olika områden som kan påverka elever med annat modersmål negativt. Vidare 

visar studien. 

Att det finns en brist på förståelse och acceptans vad det gäller de specifika svårigheter 

som elever med annat modersmål möter. Studien visar vidare på att kommunikationen 

mellan modersmålslärarna och klasslärare är en kommunikation som idag uppvisar en 

hel del brister. Enligt resultatet behövs det mer samarbete mellan skolans olika 

lärarkategorier för att de tillsammans ska kunna ge den adekvata hjälpen och stödet till 

eleverna i sin språkutveckling.   

 

Nyckelord: modersmålsundervisning, språkstöd, förstaspråk, modersmål 
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1.Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med flera olika språk som används i 

vardagen av allt fler människor. Mångkultur kan inte beröras utan att nämna språket då 

kultur och språk hör ihop och på många sätt är varandras spegelbilder. Anledningen till 

att jag valt att skriva om modersmålsundervisning är att jag själv har egna erfarenheter 

av att vara tvåspråkig, vara elev i modersmålsundervisning och har rötter i en annan 

kultur.  I och med att vi idag har ett mångkulturellt samhälle i Sverige är det av största 

vikt att ha kunskap om olika språk, religioner och kulturer vilka finns i vårt samhälle. 

Kunskapen i sin tur leder till att underlätta det pedagogiska uppdraget i den svenska 

skolan vad det gäller att kunna bemöta de behov som uppstår hos elever från en 

mångkulturell och flerspråkig bakgrund. Pedagogerna får då en förståelse för individens 

kulturella och språkliga bakgrund vilket underlättar i arbetet och kommunikationen 

mellan lärare och elev. Vidare så är pedagogens positiva attityd och bemötande vad 

gäller mångkultur en viktig del. Speciellt för elever med annan etnisk bakgrund.  
Språk är en del av en människas identitet som inte kan tas bort utan där måste 

pedagogen finnas som ett stöd för eleven om denne ska kunna behålla sitt modersmål 

och samtidigt kunna utveckla både modersmålet och det svenska språket. Ibland har 

invandrarföräldrar den uppfattningen att ett barn blir förvirrad av flera språk.  Detta gör 

att man prioriterar bort modersmålsundervisningen och istället prioriterar man det 

svenska språket. Exempelvis genom att endast tala det svenska språket både i hemmet 

och i skolan. Ladberg (2003) framhåller att användandet av modersmål hemma med 

familjemedlemmarna gör att man bevarar språket och att barnet känner sig tryggt med 

det modersmål som talas hemma. Att vara flerspråkig är inget problem i sig. Däremot 

betonar Johansson (1980) att när språket begränsas så hindras eleven från att utveckla 

sig både i skrift- och talspråket. Vidare så hävdar Ladberg (2003) att man ska börja 

använda modersmålet redan i tidig ålder för att få en bra grund i förstaspråket 

Flera forskningsresultat pekar på att det är bättre som förälder att tala sitt modersmål 

som man känner sig trygg med än att tala svenska som man kanske bristfälligt behärskar 

(Ladberg 2003). Håkansson (2003) påvisar i sina studier kring flerspråkighet att med 

rätt inlärning och samarbete mellan språken kan en elev lära sig flera språk samtidigt. 

Men som pedagog behöver man då använda sig av rätt metod samt ha en medvetenhet 

om språkets betydelse. Det vill säga att samverkan mellan det svenska språket och 

modersmålet kommer att göra eleven rikare i båda språken.  

Utifrån detta vill jag i mitt arbete föra en diskussion som kan öppna upp för en större 

förståelse bland pedagoger och föräldrar om att flerspråkighet kan vara något som är 

både negativt och positivt. Det gynnar eleven särskilt i framtida studier om han/ hon 

tidigt får de rätta verktygen gällande språkinlärningen. Linell (1982) skriver: ”En 

person som inte riktigt tillhör någon bestämd grupp, inte riktigt behärskar någon 

grupps språk, har ofta problem med sin egen identitet och självkänsla och känner sig 

därför ofta otrygg och rotlös i tillvaron” (Linell. 1982 s.23). 

 

 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka olika inblandade grupper/personers uppfattning om 

modersmålsundervisningen och dess betydelse för elevernas språkutveckling och 

möjlighet att därigenom tillgodogöra sig andra skolämnen? 
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2.1 Frågeställningar  
Frågeställningar som uppsatsen utgår från är: 

 Vad är de intervjuade modersmålslärarnas uppfattningar om den egna 

undervisningen och hur uppfattar de eleverna?  

Till denna frågeställning följer ett antal underfrågor: 

 Hur upplever de studerade elever att modersmålsundervisning ger stöd i 

språkutveckling?  

 Hur stor inverkan har modersmålsundervisningen för elevernas identitet, enligt 

de undersökta kategorierna? 

2.2 Begreppsdefinition  
Här avser jag att förklara de olika begrepp som är centrala och viktiga för studien. Dessa 

begrepp är ständigt återkommande genom hela studien och inom ämnesområdet för 

modersmål och skola.  

 

2.3 Förstaspråk och modersmål 
Första språk är synonymt med modersmål. Det vill säga individens första språk som 

bemöts och lärs i livet. Denna definition framkommer i olika elektroniska lexikon och 

uppslagsverk. Nationalencyklopedins definition av första språket och modersmål har en 

liknande ordalydelse. 

 

2.4 Andraspråket 
Andra språk lärs in när man redan har ett första- språk. Medan andra- språket blir ett 

främmande språk för vid en individen jämförelse med första- språket är förstaspråket en 

förutsättning för att uppnå andraspråket. 

 

2.5 Hemspråk och modersmål vad är skillnaden? 
Hemspråk och modersmål har samma betydelse, dock är skillnaden - att hemspråk är en 

tidigare benämning för modersmål, men idag kallas det för vanligtvis modersmål. 

Benämningen hemspråk byttes officiellt ut år 1997 till modersmål. Samtidigt infördes 

ämnet modersmålsundervisning utifrån en skrivning i Grundskoleförordningens kapitel 

5 under rubriken Särskilda stödinsatser. skolverket 2003. 

 

2.6 Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning -innebär att undervisning sker på elevens modersmål och 

eleven får stöd i både modersmål och svenska som andra språk. Enligt Skolverkets 

tolkning framkommer det att syftet med modersmål är: 

 
”Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt 

modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 

och för skilda syften.” ( Skolverket.se 2011, s 87). 

 

2.7 Svenska som andra språk  
SVA: Svenska som andraspråk är en förkortning vilken inriktar sig på elever som inte 

har svenska som sitt första- språk. SVA -läraren (svensk lärare) riktad gentemot elever 

med ett annat förstaspråk än svenska) är den som har utbildning kring hur man ska lära 

ut och förhålla sig till andraspråkselever utifrån den språkliga förmågan. Syftet är att 
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eleven ska kunna behärska grundnivån i det svenska språket för att vidare utveckla 

språket.  Detta framkommer även i Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och 

förskoleklassen (Skolverket 2011) under rubriken i ämnet Svenska som andra språks 

undervisning. Syftet är att eleven ska kunna utveckla sig inom läs- och - 

skrivutveckling.  För att utvecklas till en god språknivå krävs ett utvecklande av sin 

egen tillit och språkförmåga, samtidigt som man måste erövra få bredare kunskaper och 

variationer av språket (Skolverket 2011). 

 

2.8 Samordnaren för grupperingar av modersmål 
Samordnare är den som har ansvaret för modersmålfördelningen. Detta innebär att 

samordnaren är den som placerar och bildar grupper utifrån elevernas behov och 

verksamhetens ekonomi.  
 

2.9 Modersmålslärare  
Modersmålsläraren är den lärare som talar samma modersmål som eleven. Det är också 

den lärare som ser till att eleven får stöd i båda språken, det vill säga i modersmålet och 

i svenskan som även påpekas av Skolverket (2003). 

 

2.9.1 L1 och L2  
L1 är förkortningen för första språket och L2 är förkortningen för andra språket 

(Abrahamsson 2009). 

 

3. Bakgrund 

3.1 Teoretisk förhållningsätt 

Jag vill framhålla förstaspråkets centrala roll som stöd för individer med annat 

modersmål, vilket sedan successivt alltmer leder till ett samarbete mellan de båda 

språken. Hyltenstam & Toumela (1996)  anser att om man förhindrar förstaspråket. 

d.v.s. modersmålet, så innebär det ett eventuellt förhindrande av begreppsutvecklingen. 

Detta i sin tur gör att eleven hamnar efter i språkutvecklingen vilket försvårar framtida 

studier. 

Modersmål är det språk som används som det första språket, vanligtvis innebär detta att 

det är det språk man behärskar bäst. Modersmål används främst inom familjen och 

tillsammans med nära och kära. Den erfarenhet som personen har av första språket kan 

vara av betydelse då den språkliga nivån denne personen befinner sig på i första språket 

påverkar förmågan att tillägna sig ett nytt språk (Håkansson 2003). 

 

Nationalencyklopedin (2012) definierar begreppet modersmål som ”det språk som 

barnet lär sig först (förstaspråk)”. Modersmålet är då det redskap som barnet lär sig 

utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. 

 

”I tvåspråkiga familjer kan barnet tillägna sig två olika modersmål samtidigt ” 
(Skolverket, 2003 s.8). 

 

 Modersmål kan betraktas från flera olika perspektiv. Modersmål har oftast en koppling 

till att det är mammans eller pappans språk vilket innefattar ursprung och kultur. Det 
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första språket som barnet kommer i kontakt med behöver inte vara från de biologiska 

föräldrarna. En annan tolkning av modersmål är att modersmålet ses som en kompetens 

(behärskning), d.v.s. det språk som man behärskar bäst. En annan syn på modersmål 

definierar funktionen (användning) vilket betecknas som en sociolingvistisk orienterad 

definition (Linell 1982).   
 

En annan syn på modersmålet kan beskrivas som en attityd till språket vilket innebär ett 

synliggörande av modersmålet. En socialpsykologisk definition på modersmål innebär 

tillhörigheten till en social grupp. I den sociala gruppen förmedlas normer, kulturella 

traditioner och värdesystem (Skuttnab-Kangas 1981).  

 

Modersmål har på så sätt olika betydelser för olika individer, dels på grund av 

individens olika språkliga bakgrund men också beroende på vilken definition av 

modersmålet man som forskare eller debattör väljer att anlägga. Modersmålet har en 

viktig innebörd för oss individer då det på ett sätt kan sägas vara en del av vår 

mänskliga identitet.  Modersmålet har en stor betydelse för oss gällande den mentala 

och kulturella utvecklingen. Syftet med modersmålsundervisningen sägs i våra 

läroplaner och kursplaner vara att stärka elevens båda språk, både det svenska och 

modersmålet. I detta blir det synligt att modersmålet är en brygga till det svenska 

språket. Genom en adekvat och kompetent modersmålsundervisning ökar 

förutsättningarna att lära sig det svenska språket. Det måste finnas ett samarbete mellan 

det första och andra språket för att successivt vidareutveckla de båda språken. I detta 

gäller det framförallt att stärka det svenska språket för att elevens ska kunna 

tillgodogöra sig undervisning i andra skolämnen. I en situation där de båda språken är 

starka förstärks även elevens självkänsla så att eleven får en uppfattning om livet samt 

känner sig trygg med de båda språken.  

  

Man kan med andra ord säga att modersmålet för eleven är en nyckel till eleven att 

kunna utveckla och ta del av skolämneskunskaper utöver den rent språkliga träningen.  

Att behålla en elevs kulturella bakgrund och värna om minoritetskulturer i Sverige är en 

viktig ingrediens i att kunna få förståelse för den svenska kulturen, värderingar och 

traditioner. Om man känner en rotlöshet i sin egen språkliga och kulturella bakgrund 

försämras också möjligheterna till att förstå majoritetskulturens språk och egenheter. 

För att en gynnsam situation för individen skall kunna uppstå krävs jämförelsepunkter, 

något som trygghet i den egna kulturen kan bidra med. Ett annat syfte som påtalas med 

modersmålsundervisningen är att det kan bidra till en utökad förståelse mellan olika 

folk och kulturer menar Skolverket (2011). Detta redogörs för i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: 

  

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och 

lärande inom olika områden.” (Skolverket 2011, s. 87) 

 
3.2 Modersmålet och individens identitet  

 
Identitet, självkänsla, kulturell bakgrund och minoritetskultur är begrepp som är 

betydelsefulla när flerspråkighets berörs. Dessa begrepp är alla viktiga delar i hur en 
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individ utvecklas och bli en del av ett samhälle. Modersmålet och 

modersmålsundervisning kan utifrån denna förståelsehorisont ses som viktiga 

ingredienser i ett demokratiskt samhälle där individer skall ges möjlighet att utveckla 

sina kompetenser och färdigheter. På så sätt kan modersmålsundervisning diskuteras i 

termer av att det är en viktig ingrediens i att få ett demokratiskt samhälle där alla att 

fungera och utvecklas. Linell (1982) menar att det finns en gemenskap i att man talar ett 

gemensamt språk. Språket blir på så sätt en gemensam gruppmarkör.  Samtidigt som 

språket kan ses som en gruppmarkör har språket även en stor betydelse för hur 

identiteten och självkänslan hos en individ utvecklas. Denna dubbelsidighet hos språket 

gör att samtidigt som språket kan skapa en känsla av samhörighet så kan också språket 

fungera exkluderande. Detta behöver inte bara diskuteras när det gäller i termer av 

majoritetsspråk och minoritetsspråk utan det kan också diskuteras i termer av olika 

typer av sociolekter. Språkets betydelse för individens identitetskänsla kan innebära att 

man hamnar i sociala och personliga problem relaterade till ett bristfälligt språk. 

Känslan av att man känner att man inte kan kommunicera med någon på ett fullgott sätt 

i olika sociala situationer kan göra att man känner sig dålig som person vilket kan leda 

till negativa effekter i individens liv (Linell, 1982).  

 

3.3 Olika teorier om språkutvecklingen 

Enligt båda Vygotsky och Piaget utvecklas tänkandet före en språklig utveckling. Detta 

kallas av dem den kognitiva utvecklingen. Den kognitiva utvecklingen innebär att 

barnet skapar sig en förståelse av verkligheten först och efter detta kommer den 

språkliga utvecklingen och lärandet. Samma syn har Wedin (2011). Genom att skaffa 

sig språkliga uttryck för olika föremål, känslor och upplevelser som det lilla barnet 

möter. Vygotsky menar att människans psyke påverkas av den historiska 

utvecklingsprocessen, det vill säga den psykiska funktionen (perception, tänkande etc.) 

och miljön runt omkring människan bildar språket.  Skillnaden är att i Piagets teori är 

fokus på barnets intelligens vilken baseras på fyra huvudperioder. Det är dessa fyra 

intelligenser som sägs avgöra individens språkliga utveckling:  

 

 Den sensomotoriska intelligensen (1,5 mån-2 år)  

 Den pre-operationella intelligensen (2-7 år) 

 De konkreta operationernas period (7-11 år) 

De abstrakta operationernas period (11år)  (Linnell 1982, sid 82-83).    

 

Den språkliga utvecklingen fungerar som så att det lilla barnet lär sig att känna igen 

begrepp utifrån sina erfarenheter och detta är själva grunden för att utveckla språket 

(Linell 1982). I motsatts till Vygotsky och Piaget hävdar den amerikanske lingvisten 

Chomsky att språkets funktion utvecklas innan den kognitiva utvecklingen det vill säga 

en medfödd språkförmåga. Det är till och med så att den kognitiva utvecklingens 

förutsättning är en språklig utveckling (Linell 1982).  

 

Enligt ett biologiskt och samhällsperspektiv finns det främst tre möjliga uppfattningar 

om människans språkförmåga. Dessa benämns nativism, kognitivism och empirism/ 

behaviorism (Linell 1982). Nativism innebär en uppfattning om att språkets status ligger 
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i att människan är unik i jämförelse med andra livsformer eftersom att språket är en 

ärftlig förbestämd förmåga, det vill säga att språket är en medfött. 

 

Kognitivism beskrivs som att människans olika symboliska beteenden bygger på 

allmänna perceptuella och kognitiva förmågor (a.a.) 

 

Den sista beskrivningen av människors språkförmåga kallas vanligtvis för empirismen 

eller behaviorismen. Denna inriktning menar att språket är ett medfött beteende som 

människan sedan utvecklar och lär sig genom att det språkliga beteendet gradvis tränas 

och förfinas när det händer något speciellt i individens omgivning(a.a.). Beroende på 

hur man vill se språket utifrån de olika inriktningarna ovan ges 

modersmålsundervisningen olika funktioner. Detta arbete syftar till att undersöka om 

några av dessa förklaringar är möjliga att finna inom de enkätbesvarande kategorierna, 

vilka undersökts i detta arbetes empiri.  

 
Enligt Chomsky (1999) har människan medfödd grammatiska beståndsdelar som styr 

språkutvecklingen. Chomsky lägger stor vikt vid att människans erfarna miljö styr 

språket. Det grammatiska systemet bakas automatiskt in i varje individs individuella 

språkutveckling. Fokus ligger på den fonologiska och syntaktiska utvecklingen, det vill 

säga språkljuden och meningar med bisatser samtidigt ordförrådet utökas.   

På samma gång påtalar Chomsky det biologiska systemet och det kognitiva tänkandet 

som en del av språkutvecklingen (Chomsky 1999).  

 
3.4 Sammanfattning av teorierna  

 
Språk kan innehålla många enheter som är både verbalt och icke verbalt i olika 

uttrycksformer. Det kan exempelvis vara bildspråk, teckenspråk och kroppsspråk m.m. 

Språket påbörjas långt innan en människa föds.  I språket säger vi vad vi tycker, känner 

och tänker. Samtidigt förmedlar vi människor vår attityd, och till omvärlden förståelse 

för varandra. Språket är ett viktigt behov för oss människor som -en del av den sociala 

funktionen genom vårt sätt att kommunicera (Chomsky 1999.) I Bjørkvold (2005) och 

Föhrer (2007)  uttrycks att språkutvecklingen börjar redan i mammas mage, långt innan 

barnet kommer till världen. Det innebär att kommunikationen mellan mamman och 

barnet börjar redan i fosterstadiet.  

 

Språk innefattar också skrift och tal språk som är kunskapsrelaterade inom skolvärlden 

framhåller Wedin (2011). Detta beror även på hur mycket man kan behärska språket för 

att sen kunna klara av undervisningssammanhang i skolan. Ju högre upp i åldern man 

kommer desto viktigare blir det med skrift och tal- språk.   

 

I en artikel (Keeves & Darmawan 2011) poängteras tal och skrift som viktig för att 

vidare utveckla språket grundar sig på modersmålet, vilket också framkommer i Viberg 

(1993) och Cummins (1979) vilka menar att den språkliga utbyggnaden utvecklas under  

skolåren. Cummins (1979) syftar på kunskapsrelaterad språkbehärskning och det får 

man genom att få öva sig på att läsa och skriva på olika sätt under de tidiga skolåren. 

Prentice (2010) menar att det är lättare att lära sig ett nytt språk i tidig ålder. För ju 

högre upp i åldern man kommer  desto svårare blir det med inlärningen på grund av  

neurologiska och biologiska förändringar som sker i hjärnan.  En annan teori kallas UG 

vilken framhålls av Abrahamsson (2009). UG teorin innebär att första språk som kallas 

också för L1 . När en person lär sig ett nytt språk dvs. andra språket kallas det för L2. 
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UG teorin utgår från första språket som har en medfödd grammatik. Beroende på den 

medfödda grammatiken i L1 och hur man brukar språket vid inlärning av ett nytt språk 

bildar individens språkliga bakgrund.  Det vill säga samarbetet mellan första och andra 

språket sker automatiskt som beviset på en språklig kvalitet.   

Abrahamsson & Hyltenstam (2004) hävdar att den språkliga bakgrunden spelar en 

viktig roll vad det gäller att behärska modersmål. Den signifikanta relationen mellan 

början på inlärningsålder och slutnivå på inlärningen är också en avgörande del för om 

man har kompetens i sitt modersmål. På samma gång poängteras det att varken tidiga 

eller sena andraspråksinlärare kommer att uppnå samma kompetensnivå som en infödd 

svensk med svenskan som modersmål. Det finns flera naturliga anledningar till detta, 

exempelvis ordförrådet av den orsaken att flerspråkiga elever alltid ligger efter när det 

gäller ordförrådet i jämförelse med den som har svenskan som sitt första språk. 

Flerspråkiga elever får alltid mer eller mindre en konkurrenssituation mellan sina båda 

språk vilket gör att man ligger efter i språkutvecklingen(Bunar 2010). 

 

Piaget och Vygotsky påpekar vikten av det kognitiva tänkandet och den sociokulturella 

omgivningen vilket påverkar språkutvecklingen. Chomsky (1999) däremot hävdar att en 

människa är född med vissa specifika grammatiska funktioner, det vill säga språket 

kommer först och utvecklas innan det kognitiva tänkandet. Dessa teoretiker har alltså 

olika syn på språkutvecklingen. Därför blir det viktigt för andraspråkare att få rätt 

hjälpmedel och förståelse från vuxnas omgivning för att skapa ett gynnande språk för att 

vidareutveckla för framtida studier (Linnell 1982, (Chomsky 1999) 

Författarna Sandvik & Spurkland (2011), menar att den språkligkompetens har en stor 

betydelse då den innehåller många delar.  Detta beroende på hur mycket man har med 

sig i bagaget det vill säga hur väl man behärskar av språksystemet. Med språksystemet 

menar författarna grammatiken, ord och uttal. Även situationen och syftet påverkar 

språkutvecklingen hos individen. 

3.5 Svenska som andraspråk   

Svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen kursplan vilket innebär att elever 

med annat modersmål än svenska får stöd utifrån sina egna individuella förmågor. För 

att undervisningen ska anpassas efter elevernas språknivå och behov finns alltid en 

fortsatt kontakt med läraren och föräldern. När det gäller elevens språkutveckling är det 

viktigt att eleven själv är medveten om sin språkliga utveckling. Denna typ av arbetssätt 

med språket kallas för performanalys (Bergman& Sjöqvist 1998) eller språkliganalys 

(Axelsson 2002). Syftet med performansalysen är att fokusera på helheten utan att peka 

på små detaljer i språket och att inlärningsprocessen av språket synliggörs i och på 

elevens nivå.  Istället för att skylla på eleven som blir sämre och sämre i språket så 

försöker man som pedagog förstå hur eleven funkar beroende på dennes språkliga 

bakgrund med de rätta hjälpmedlen.  

3.6 Olika arbetssätt med elever som har annat modersmål än svenska  

Perfomanalysen sker via observationer för att sedan skapa en dokumentation på hur 

andraspråkseleven fungerar och ligger till i språket. Arbetssättet kan gå till på olika sätt 

där eleven får berätta och uttrycka sig på det sätt som den känner sig bekvämast i t.ex. 

egna sagor, sagor till bildserier, återberätta sagor och berätta flamingo bilder. Flamingo 

bilder är att man med stöd av bilderna får berätta en saga utifrån sin fantasi. Det är med 

andra ord en metod för att öva sig på språket. 
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Syftet med berättandet är att hitta det rätta sättet utifrån elevens förmåga för att 

utvecklaspråket.  Nackdelen med arbetssättet är att man som pedagog ibland kan känna 

att man inte hinner med att följa eleven i språket, för att analysera mer för att få ett bra 

resultat. Fördelen är att när man väl får tid för analyserandet hos eleven i språket, så kan 

man se de positiva förändringar speciellt hos dessa elever som är tysta kan man se i 

skriften hur det uttrycker sig på ett fungerande språk. Detta gör även nytta för läraren att 

själv bli medveten hur andraspråk elever fungerar i språket genom att förstå eleven.  Det 

är ännu viktigare för eleven att de själva blir språkmedvetenhet genom att själva 

upptäcker fel i språket. (Axelsson 2002, sid 139-148)  

LUS är ett annat arbetssätt som syftar till att mäta läsutvecklingen hos flerspråkiga 

elever där man kan följa upp barnet, föräldrar och pedagoger tillsammans. I syfte att se 

hur barnet har utvecklats genom åren. Samtidigt görs detta för att kunna göra en rättvis 

bedömning av elevernas språkbehärskning. Axelsson (2002) skriver att detta med 

uppföljning över tid är mycket viktigt för att möjliggöra att rätt stöd ges till eleverna i 

deras språkinlärning.  

Ett annat arbetssätt med språket kallas för portföljbedömning. Det innebär att man 

samlar in material under en längre tid i en mapp, dels för att möjliggöra en dialog 

mellan läraren och eleven och, dels kan det illustrera relationen mellan första och andra 

språket (Axelsson 2002). Det är också viktigt att föräldrarna samverkar med läraren för 

att elevens språkutveckling skall bli så optimal som möjligt.  Föräldrarnas roll kan inte 

överskattas för elevens språkutveckling. Bland annat är det av vikt att föräldrarna är 

delaktiga i elevernas läxläsande, men det är lika viktigt att föräldrarna är med och 

reflekterar kring barnens upplevelser och den spänning som kan finnas mellan hem och 

skola. Att det ges en möjlighet till barnen där de kan diskutera sina upplevelser på sitt 

modersmål har en stor innebörd för språkutvecklingen (Axelsson 2002). 

 

3.7 Teorin om andraspråksinlärning 
 

När det gäller tvåspråkiga barns inlärning av ett andra språk har de oftast svårighet med 

grammatiken. Bunar (2010) skriver:” Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges 

reella möjligheter att bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett 

redskap för lärande” Bunar 2010 (s.31). Vidare så anser Brunar (2010) att man bör 

anpassa undervisningen efter de olika elevernas förmågor. I en avhandling av Prentice 

(2010) poängteras det att flerspråkiga elever vid andraspråksinlärning lär sig lättare än 

vuxna. Detta har förklarats utifrån olika biologiska och neurologiska förklaringar (se 

bl.a. Abrahamsson & Hyltenstam 2004; Lennberg 1967).  

 

Prentice (2010) framhåller att det vid cirka nio års ålder och definitivt efter puberteten 

så minskas möjligheten för andraspråksinlärningarna på grund av biologiska 

mognadsprocesser som sker i hjärnan.  Det blir därför viktigt för skolan att med stöd av 

Skollagen, läroplanerna och andra anpassade verktyg att aktivt jobba med integrering 

med hjälp av modersmålsundervisningar med syftet att dels stärka språket, dels för att 

stärka möjligheterna för kunskapsinlärning i de andra skolämnena. Utifrån kunskaperna 

om den biologiska mognaden kan det motiveras att desto tidigare ett aktivt 

språkinlärande sker desto bättre blir stödet för att stärka andraspråksinlärningen. Detta 

motiveras bland annat genom att man i växelverkan och med synergieffekter samtidigt 

skall stärka modersmålet och majoritetsspråket (Prentice 2010).  
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Får inte eleven stöd från början finns risken att båda språken försämras och följden 

riskerar då att bli att eleven inte behärskar något utav språken fullt ut. Detta kan leda till 

att eleven tappar motivationen för språket speciellt när det gäller läs - och 

skrivinlärningen. Vad gäller inlärningen av ett främmande språk kan det förekomma 

många inlärningssvårigheter för flerspråkiga elever. Detta problem kan därför 

accentueras när eleven med ett annat modersmål skall börja med främmande språk som 

engelska, tyska osv. Dessa problem kan visa sig i problem med ordförråd, grammatiken, 

syntaktiska regler och läsförståelse. Eleven kan även få svårigheter med perceptionen 

d.v.s. ljudskillnader och dessa problem kan mycket enkelt utvecklas till att eleverna 

utvecklar ett grundläggande hinder vid inlärningen. 

 

 Hyltenstam(1979) och (Prentice 2010) menar att andraspråkstalare har ett större behov 

av regelanvändning för att kunna förstå och analyserar vid inlärning av främmande 

språk. Det problemområde som vanligtvis lyfts fram gällande elever med ett annat 

modersmål än majoritetsspråket gäller just ordförrådet. Det finns ett flertal forskare som 

poängterar vikten av att man jobbar aktivt för att öka just ordförrådet (se bl.a. Ladberg 

1996; Prentice 2010; Håkansson 2003; Axelsson 2002; Wedin 2010).  

 

Gemensamt för de flesta forskare som studerar andraspråksinlärning är att de betonar att 

grunden för att lära sig ett främmande språk är att man har en god förtrogenhet med sitt 

modersmål. Detta motiverar till varför det behövs pedagoger med god kompetens 

gällande andraspråkselever. Det som kan sägas skilja en god pedagog i dessa avseenden 

gentemot en mindre god pedagog är en förståelse och reflektion kring vad det gäller att 

ha ett annat modersmål än den som den mesta undervisningen sker på (svenska).  Vad 

det gäller läs - och skrivinlärning har denna medvetenhet en stor betydelse för 

flerspråkiga elever speciellt gällande skriftspråket som kan innebära svårigheter för en 

flerspråkig elev. Wedin(2010) framhåller att samarbetet mellan 

modersmålsundervisningen och klassundervisningen är av ytterst stor vikt för att få ett 

fungerande språk för de elever som har ett annat modersmål än svenska. Om en elev 

inte får rätt stöd vad det gäller den grammatiska utvecklingen kan det leda till att en 

flerspråkig elev inte behärskar något av sina språk.  

 

När man studerar språket i invandrartäta storstäder så som Stockholm, Malmö, och 

Göteborg har det visat sig att ungdomar utvecklar ett eget språk med en blandning av 

svenska och andra i områdets vanliga språk. Dessa språkblandningar har bland annat 

kallats för rinkebysvenska, rosengårdssvenska, gårdstenssvenska eller blattesvenska 

(Prentice 2010; Håkansson 2003; Wedin 2010). Rinkebysvenskan har i allmänhetens 

ögon fått dålig status och ibland har språket beskyllts för att vara en form av 

”halvspråk”. Ett problem som då angetts är att ungdomarna inte anses behärska något av 

de båda språken (varken modersmålet eller svenskan) på grund av den uppblandningen 

som ”dialekten” eller språket innebär. Där ungdomarna använder sitt sociolektiska språk 

det vill säga använder ett eget språk. För att minska halvspråkighet bland flerspråkiga 

ungdomar måste skolan och samhället ge stöd genom till exempel upprättade 

studiehandlingar och ge pedagogerna argument för att jobba med fördelarna med att 

vara flerspråkig. Detta är också ett skäl till att man behöver öka medvetenheten bland 

lärare om fördelarna med att vara flerspråkig.  

Det framkommer i en artikel (Keeves & Darmawan, 2011) att det i många fall där barn 

talar flera språk, leder till att barnen inte behärskar något av språken med hög 

kompetens. Även om artikeln behandlar en australiensisk kontext finns det vissa delar 
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som förmodligen är allmängiltiga. Bland annat påtalas att man kan lära sig tre språk 

samtidigt, modersmålet, det nationella språket, och ett främmande språk dock så måste 

det finnas ett samarbete mellan de olika språken för att det skall medföra positiva 

effekter. Den kognitiva utvecklingen är oerhört betydelsefull för en god fortsatt 

språkutveckling enligt Keeves & Darmawans(2011) tolkning av Piagets teori om 

tankeprocessen.  

Alla dessa språkinlärningsstilar behöver komma i rätt ordning för att en individ ska 

kunna få en gedigen grund i språket. Keeves & Darmawan (2011) utgår i sin artikel från 

en modell kallad Carols modell som innebär att man primärt kan lära sig språk på tre 

olika sätt. Det första sättet att lära sig ett språk innebär att man tillägnar sig ett språk 

utifrån sin egen förmåga, det andra sättet talar om den tidsåtgång som krävs för att 

tillägna sig ett språk och det tredje sättet är att man befinner sig i situationer där man 

ges möjligheter att tillägna sig ett språk.  

Dessa språkinlärningar har samma värde som tidigare nämnda teorier men skillnaden är 

att de benämns olika och kommer vid olika tidsperiod. Det viktigaste utifrån t.ex. ett 

lärarperspektiv är att man behöver vara medveten om hur språklig utvecklingen sker 

vilket alltså är beroende på individens språkliga bakgrund.  

Oavsett på vilket sätt man lär in ett språk menar Keeves & Darmawan (2011) att det är 

en viktig tillgång att känna till i vilka situationer inlärning av ett nytt språk kan ske och 

särskilt gäller detta vid språkinlärning av ett främmande språk. Det blir därför vilket nu 

nämnts ett antal gånger viktigt att man innan man kan lära sig ett främmande språk 

tränas och övar upp sina färdigheter i sitt modersmål (Murham 2005). Inom akademisk 

utbildning är det viktigt att man praktiserar genom att träna på de tre områdena att läsa, 

skriva, och lyssna på hör övningar för att vidareutveckla tal och skriftspråket (se bl.a. 

Keeves & Darmawan, 2011; Cummins 2001). Det innebär med andra ord att samarbete 

mellan första och andra språkinlärningen är en mycket viktig relation och måste beaktas 

när modersmål och dess relation diskuteras i relation till ett majoritetsspråk (Axelsson 

2002).  

 

3.8 Att arbeta med texter   

 
Cummins (1981) lyfter fram tre viktiga faktorer för hur undervisningen för 

andraspråkselever kan se ut. Exempelvis bör man fokusera på texten, inte bara läsa ut 

texten, utan att reflekterar till sina egna erfarenheter och känslor. Det ger en bättre 

förståelse av texten. Det Cummins(a.a.) vill påpeka är att om man utgår från eleven och 

bearbetar texten så att texten hela tiden ligger på elevens språknivå där eleven analysera 

och tänker kritiskt kring sin egen text. De vill säga att eleven själv ska söka sig kunskap 

och granska samt att det också är viktigt för eleven att öva på multimodialitet vilket 

innebär en kombinerande användning av tal/skriftspråk såsom bild/ rörlig bild.  Eleven 

bör även prova på att skriva i olika typer av sammanhang, både enskilt och tillsammans 

med andra elever för få ett vidgat tankesätt med skriften (Schleppegrell 2004, Gibbons 

2006).  

 

Detta för att ge en effektiv inlärning för ”andraspråket”.  Det är gynnande att börja så 

tidigt som möjligt med läs- och skrivinlärning för att kunna underlätta med rätta 

hjälpmedel för språkutvecklingen, speciellt för andraspråket (Wedin 2010, s 186-188). 

Lärarens roll är att ge möjligheter för flerspråkiga elever till läs- och skrivutveckling på 
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ett pedagogiskt sätt.  (Keeves & Darmawan (2011) lyfter fram vikten av att öva på att 

skriva, läsa och lyssna på hörövningar med samarbete av första och andra 

språkinlärning för en god språkutveckling. Om man reflekterar så går allt hand i hand 

vad det gäller läs och skrivinlärning. Det enda som krävs är lärarens medvetenhet om 

flerspråkiga inlärningssvårigheter och förberedelser i klassrumsundervisningen.  

Det poängteras att det måste ges mer tid åt skriften utanför klassrummet. Till exempel 

att ge hemläxa till eleverna med syfte att skriva en loggbok över vad de har gjort under 

dagen. På det sättet blir föräldrarna involverade i elevens skriftutveckling (Wedin 

2010).  Vidare så framkommer det att det är viktigt att läraren inte bedömer bra eller 

dåligt under skrivprocessens gång. När det berör elever med högre ålder är de extra 

viktigt med åldersrelaterade texter för att utmana inom läs och skrivutvecklingen för 

båda grupperna. Dels handlar det om att dessa grupper har kommit upp i en högre ålder 

där det behövs tid beroende på deras individuella språkligförmåga (Wedin 2010). 

3.9 Att anpassa undervisningen efter elevens förutsättning har en viktig roll 

för språkutvecklingen  

”Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, mobbning och 

diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och beaktandet av de 

mänskliga rättigheterna,  kritiskt tänkande och möjlighet att påverka är en av 

grundskolans absolut viktigaste uppdrag” (Bunar 2010 s. 31).  

 

Utifrån detta är skolans arbete med flerspråkiga elever en viktig del om hur man lägger 

upp undervisningen och att det anpassas efter elevernas förmåga” (Bunar 2010 s.31).   

 

Enligt Cummins (1996) är helhetssyn på språket en central del inom skolans pedagogik 

liksom fokusering på innehåll och budskap.  Problemet som diskuteras är att det går 

utöver den befintliga kursplanen. Men fördelen med Cummins upplyftande av språkets 

betydelse är att det gynnar eleverna då de lär sig tänka kritiskt och vill själva söka sig 

till kunskap av egen vilja.  

 

Syftet med det som Cummins kallar en transformerande pedagogik är att stärka eleverna 

studiemässigt och identitetsmässigt. Cummins menar att ett enformigt undervisningssätt 

inte stimulerar flerspråkiga elever att utveckla en positiv sida av individen vilket handlar 

om att skapa en identitet. Detta arbete underlättas av att skapa en brygga mellan det 

första och andra språket (Axelsson 2002). I denna process är pedagogens centrala roll en 

viktig del för eleven, speciellt en positiv inställning för elevers bakgrund. Att 

pedagogen har förståelsen för elevens första språk och kultur som är en del av denna 

elevs identitet. Detta gör att eleven själv tar initiativ för att lära sitt modersmål och 

genom detta kan eleven utveckla sig själv. Det gör att det skapas en dialog mellan 

pedagog och elev vilket också är en viktig del av kommunikation. 

 

3.10 Disposition 

Inledningen börjar med en beskrivning av Sverige som ett mångkulturellt samhälle och 

språket som viktigt för individens identitet. En bakgrund till vad uppsatsen kommer att 

handla om.  Därefter presenterar jag syftet med arbetet, frågeställningarna och förklarar 

begrepp som har en central roll i uppsatsen.  
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I bakgrunden ska relevant forskning på området behandlas och där redovisas vad olika 

teorier säger om flerspråkighet och vilka arbetssätt som anses vara de vanligast 

förekommande i arbetet med andraspråks elever. Jag ska också redogöra för vad det 

innebär att vara andraspråkselev och att ha ett annat modersmål än svenska. I resultatet 

redovisas mina empiriska resultat utifrån enkätformulären som besvarats av SVA- 

läraren, samordnaren för modersmålsfördelningen, modersmålslärarna, eleverna och 

vårdnadshavarna. I detta framgår vad de olika respondenterna ansåg om 

modersmålsundervisningens roll. Därefter ska jag analysera i diskussionsdelen vad som 

har framkommit i resultatet och där hänvisar jag tillbaka till den tidigare forskningen. I 

metoddiskussionen kommer jag att vara kritisk mot min uppsats och reflektera kring hur 

jag skulle ha kunnat förbättra uppsatsen. Jag kommer avslutningsvis i mina avslutande 

kommentarer reflektera kring vidare forskning. Exempelvis vilka områden  man kan 

forska kring för att fördjupa sig mera utifrån resultatet.   

4 Metod 

4.1 Material insamling och urval  

I sökandet av vetenskapliga artiklar så har jag använt mig av engelska nyckelord såsom 

”mother language*”, ” mother tongue *”. Dessa sökord har jag använt enskilt i rutorna. 

De databaser jag använt mig av är ERIC (CSA) via Gävle Högskolas bibliotekshemsida. 

Utifrån ett antal peer-reviewed artiklar har jag därefter valt ut de mest relevanta 

studierna. Jag har även via högskolans biblioteksdatabas sökt ordböcker och 

uppslagsverk och har gått in på Nationalencyklopedin för att få en beskrivning om olika 

definitioner av begrepp som upprepas i uppsatsen t.ex., modersmålet. Utöver detta har 

jag också använt mig av annan relevant litteratur.  På Skolverkets hemsida på tema 

modersmål under rubriken grundskola framkommer det att:  

”Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. 

Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i 

modersmålet. För nationella minoritetsspråk gäller dock att undervisning kan ges till barn som inte talar 

språket hemma varje dag” ( Skolverket 2012). 

4.1.2 Mångkulturella skolan 
Jag blev tipsad om att det fanns en skola med årskurs 7-9 med många elever med 

invandrar- bakgrund. Vilket innebär att det förmodligen också fanns elever som talade 

ett annat språk än svenska. Utifrån detta gjorde jag en sökning på internet och skaffade 

mig information om skolans telefonnummer och adress. Jag ringde skolans receptionist 

och berättade om mitt examensarbete och dess syfte och blev då hänvisad till 

modersmålslärarna. När det gäller enkätfrågor så var de redan nedskrivna innan. 

Nästkommande dag kontaktade en SVA-lärare mig och vi kom överens om att ha ett 

möte den 14 september, 2011 klockan 15.30 tillsammans med de andra 

modersmålslärarna för att gå igenom enkätfrågorna och höra deras åsikter om 

enkätfrågorna på skolan.  

Datainsamlingen har skett med hjälp av personliga träffar, mejlkontakter eller 

telefonsamtal med samtliga deltagare i studien. Alla lärare hade en gång i veckan 

konferensmöte. Problemet var att alla modersmålslärare inte kunde komma på 

konferensmötet på grund av att det krockade med deras arbetstider. Vilket i flera fall var 

förlagt på flera olika skolor. Därför fick jag ta kontakt själv, antigen via mejl eller 

telefonsamtal med de lärare som inte hade möjlighet att närvara på konferensmöten, 

vilket innebär att jag har deltagit på sju konferensmöten.   
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Min uppfattning är att tidsåtgången var ett stort problem för modersmålslärarna 

eftersom en arbetsdag kunde innehålla många olika skolor att gå till. Detta innebär långa 

sträckor vilket upplevdes skapa stress och en upplevelse om ont om tid.  

Varje modersmålslärare hade en egen hemskola där de undervisade grupper av elever 

som talade sitt modersmål. När modersmålslärarna fanns tillgängliga kunde de ägna tid 

åt att hjälpa dessa elever med bland annat med SO- och No-ämnena, oftast utanför 

skoltiden.    

Det fanns cirka fyrtiotvå modersmålslärare totalt i den undersökta kommunen. Av en 

modersmålslärare fick jag en lista där man kunde se antalet modersmålslärare. Det 

framkommer genom kommunens hemsida att det måste vara minst 4-5 elever för att 

driva en modersmålsundervisningsgrupp. Det var två lärare i tigrinja och kinesiska som 

nyligen hade  fått sluta på grund av bristande elevunderlag.  

4.1.3  Tillvägagångssätt  

Metoden jag har använt mig av är enkät vilken har utformats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Föräldrar och elever fick enkätformulär från sina modersmålslärare. 

Metodvalet för enkätformulären anges i siffror som är det traditionella perspektivet 

enligt (Backman 2008, sid. 34 ). För att tydliggöra och underlätta studien hur jag har 

gått tillväga med den empiriska studien för att få ett tydligt resultat för att sen kunna 

analysera i diskussions del.  Samtidigt har jag delat ut ett följebrev till samtliga 

modersmålslärare där det står information om studien, syftet med uppsatsen och om min 

utbildningsbakgrund.   

Enkätfrågorna ändrades i efterhand då modersmålslärarna hade tittat på frågorna vid 

mitt första besök hos dem, vilket anses vara en personlig kommunikation (Backman 

2008). Anledningen till förändringen var en fråga som berörde vem som bestämde om 

att modersmålsgrupper skulle bildas. Denna fråga passade bättre att ställa till 

samordnaren som har hand om fördelningen av modersmålgrupper.  

Jag strök därför denna fråga från enkäterna som riktades till  samordnaren. Jag mailade 

över frågorna till samordnaren, som jag hade fått i förslag av de andra 

modersmålslärarna för att kunna få fram ett mer komplett svar. Jag ville personligen 

träffa SVA – läraren för besvarandet på enkätfrågan, men fick inte kontakt med henne. 

Istället mailade jag över frågan för att kunna få ett svar från SVA- lärarens syn på sin 

roll modersmålsundervisningen. Jag har också deltagit på sju konferensmöten med alla 

kategorier av lärare. Där vissa information är taget utifrån konferensmöten som kan 

upprepas i resultat delen samband med enkätsvaren.  

 

Enkätfrågorna delades ut till åtta olika modersmålslärare personligen, men elever och 

föräldrar fick enkäterna genom modersmålslärarna. Modersmålslärarna delade ut 

enkätfrågorna till eleverna och föräldrarna, eftersom modersmålsundervisning i normala 

fall sker utanför skoltid, en gång i veckan. Dessutom är det inte ett obligatoriskt ämne 

Följden av detta kan därför bli att elever ibland inte kommer till 

modersmålsundervisningen.  Modersmålslärarna kunde därför inte lova hur många 

elever och föräldrar som skulle kunna svara på enkäten, - att dela ut enkäterna genom 

modersmålslärarna blev därför en framkomlig väg.  
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 Innan enkätfrågorna delades ut prövades på modersmålslärarna, vid första besöket för 

att få svar på vad de ansåg om frågorna. Efter detta omarbetades vissa av frågorna för 

att bättre anpassas till målgruppen, utifrån modersmålslärarnas rekommendationer  

 

Samordnaren och SVA – läraren fick enkätfrågorna via mail (se bilaga), där en mall 

med ett antal frågor ställdes till respondenterna. Men vid ett tillfälle under ett 

konferensmöte träffade jag SVA- lärare då diskuterade vi mer om vilket arbetssätt för 

språkinlärning man använde sig av inom undervisningen. Denna framdiskuterade 

frågeställning finns inte med i enkäten då den framkom vid mötet med läraren.  

 

Det är modersmålslärarna som har genomfört distributionen av enkät till elever och 

föräldrar. Det innebär att enkäterna har genomförts av någon annan än författaren till 

denna uppsats, vilket innebär att dessa källor är att betrakta som andrahandskällor 

(Backman 2008). Förfarandet diskuterar mer i metod delen. Modersmålgrupperna är 

elever som talar olika språk och är indelade efter grupper beroende på språket, och 

elevens behov av modersmål. Modersmålsgruppen kan innehålla elever från olika 

skolor och olika åldrar så man kan säga att det är en heterogen grupp, och 

modersmålsundervisningar sker oftast utanför skoltid. Samordnaren som har ansvaret 

för uppdelningen av elever säger sig ha utgått från elevernas behov och ekonomin.  

 

De olika kategorierna av respondenter skall användas för en analys i resultatet. Detta 

skall i möjligaste mån analyseras för att få fram olika typer av perspektiv på 

modersmålsundervisning. I detta har det varit viktigt för mig att så mycket som möjligt 

förhålla mig objektiv och i så liten mån som möjligt vara värderande. I diskussions- och 

analysdelen kommer jag att tillägga mina egna reflektioner med hjälp av tidigare 

forskning, med fokus på uppsatsens syfte, - och frågeställningar. 

 

Efter att ha fått allas enkätsvar från SVA -läraren, modersmålslärarna, elever och 

föräldrar bearbetades svaren vilka anges med siffror hur många som har svarat på 

enkäten. Syftet med siffror är att få en kontroll och tydliggöra vilka modersmålselever 

som har svarat mest.  Enligt Backman (2008) är fördelen med enkätformulären som 

anges i siffror att det förenklar att se likheter och olikheter hos respondenterna i form av 

en tabell.  

 

4.1.4 Etiska överväganden  

Jag har i denna studie tagit del av Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer 

och bejaktat dessa om hur jag ska förhålla mig, samt vilka skyldigheter jag har till 

informanterna vad det gäller regler.  

 

”Informationskravet – forskaren skall informera berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 

har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” 

(Vetenskapsrådet 2001 s.7). 

 

I följebrevet beskrivs vem jag är och vad som är syftet med uppsatsen.  Det beskrivs 

också att jag vill intervjua via enkätform och att jag riktar mig mot SVA – lärare och 
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modersmålslärare, elever och föräldrar. Detta med att jag riktar mig till SVA- lärare och 

modersmålslärare har att göra med att jag ville se hur dessa lärare samarbetar med 

varandra och få andra synvinklar genom att göra att så många som möjligt är delaktiga i 

studien. När det gäller intervju via enkätform förklaras för informanterna att anonymitet 

skall gälla i studien. Efter studiens genomförande kommer sedan enkätsvaren att 

förvaras på högskolan i Gävle under två år för att sedan förstörs . Det vill säga ingen 

kan nå informationen som framkommer i enkätsvaren.  

 

5.  Resultatanalys  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, framkommer att: 

 
”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra 

i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.”  (Skolverket, 
2011, s 76).  

 

Att kunna göra sig förstådd både muntligt och skriftligt i kommunikativ förmåga är en 

för oss människor viktig egenskap. Därför blir varje individs bakgrund och kultur ett 

behov, som man måste ta vara på som lärare. D.v.s. att läraren ska ta reda på elevens 

bakgrund för att stödja rätt i läs- och skriv utvecklingen. I studien under 

konferensmöten och i enkäten har det påvisats att modersmålslärarna stödjer eleverna 

med skolämnen och då speciellt i SO och NO – ämnena.  Exempelvis genom att 

förklara ord och begrepp på sitt modersmål för att kunna förstå texten. Att kunna 

uttrycka sig i både tal och skrift språket är en central roll för en grundskoleelev 

framhåller (Skolverket 2011) vilket både modersmålslärarna och SVA-läraren är 

medvetna om. Men ändå finns det ett sådan ”glapp” mellan modersmålslärarna och 

klasslärarna vilket borde göra att det vore självklart att ett samarbetet mellan 

modersmålslärarna och klasslärarna utvecklas. 

 

För att eleverna med annat modersmål än svenska, skall få en bra kvalitet av skolans 

undervisning behövs det en noggrann planering och samarbete mellan alla lärare och 

modersmålslärarna. Om det skulle hända att eleven inte uppfyller kraven på godkänt i 

alla ämnen på grund av språkliga svårigheter, som är en del av (Skolverket 2011) 

uppdrag att utveckla ett varierat och rikt språk. I studien har det visat sig att det inte 

finns något samarbete mellan skolan och modersmålslärarna, vilket innebär svårigheter 

med att uppnå målen för att ge eleven det rätta stödet i språkutvecklingen.  

 

Modersmålslärarna har länge betraktas som en ”oviktig lärare” på grund av olika 

anledningar i (Skolverket, 2003) och uppfattades av modersmålslärarna under några 

konferensmöten. Bland annat på grund utbildningsbakgrund och vad styrdokumenten 

säger om modersmålsundervisning.   

 

Det märktes på svarsfrekvensen i enkätundersökningen ett tunt svar beroende 

modersmålsgruppen, dessa var utdelade till åtta olika modersmålslärare. Det inkom 

endast svar från sex olika modersmålslärare, efter många påminnelser. Under 

konferensmöten fick jag den uppfattningen att modersmålslärarna kände sig utanför 

skolan, i jämförelse med andra lärare på skolan. Det var många lärare som inte visste 

om vilka som var modersmålslärare.  

 

Min uppfattning om hur skollärarna och modersmålslärarna reagerade när jag var på 

plats och presenterade mig själv och min uppsats var att de upplevde mig som störande. 
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En del modersmålslärare fick chansen att få visa sin yrkesroll som modersmålslärare 

och vilken betydelse det har för eleven. Jag upplevde från båda lärarkategorier att de var 

stressade och inte hade tid att lyssna på mig.  

 

När det gällde elevernas svarsfrekvens i olika modersmålgrupper var det också magert. 

Speciellt en elev från Somalia som hade svarat på enkäten och hänvisades  

till den nyanlända gruppen.  

 

Elevernas enkätsvar fördelades i två olika grupper, ena gruppen som kunde behärska 

svenska språket. Den andra gruppen är elever som har precis kommit till Sverige och 

bott ca en månad eller mindre i Sverige.  Dessa elever behöver mycket stöd i svenska 

språket för att komma igång med andra skolämnen. Resten av eleverna från 

modersmålsgrupperna; surani, kurmandji och wolof, men mest besvarande av enkäten 

var från den finska modersmålsgruppen. Dessa elever anses behärska svenska språket 

och behöver inte lika mycket stöd i svenska språket som andra grupper. Under ett av 

konferensmöten fick man veta av en SVA – lärare att det inte använder någon speciell 

metod för att lära ut svenska.  

 

SVA- undervisning i ett högstadium fokuserar på läsförståelse, ordföljd, ordförråd och 

eleverna får läsa genre böcker. Sen är det inte att alla elever som är ligger på samma 

nivå som jag har nämnt tidigare. Beroende på elevens enskilda skol bakgrund. 

Varje elev jobbar utifrån sin individuella studieplan vilket har framkommit i 

enkätundersökningen. Det har även visat sig att eleverna oavsett nivå behöver mer eller 

mindre stöd med svenskan. Det vill säga med grammatiken o.s.v. för att klara sig i andra 

skolämnen såsom SO- NO ämnen. Studieplanen har en viktig roll för eleverna som har 

ett annat modersmål än svenska. Eleverna får lära sig ett andraspråk genom 

förstaspråket och för att komma in i vanlig klassrumsundervisningen med individuella 

studieplan som ordnas av klassläraren.   

När det gäller föräldrarnas enkätsvar var det endast från modersmålet i wolof och 

finska.  

 

5.1 Resultat och analys  
 

5.2 Hur sammanställdes enkätsvaren?  

 
Det var totalt fyrtio elever som svarade på enkäten från sex olika modersmålsgrupper. 

Modersmålslärarna kunde inte lova något svar från eleverna eftersom det inte är ett 

obligatoriskt ämne vilket innebär att eleverna ibland undvek att delta i 

modersmålsundervisningen. Det var svårt att komma åt eleverna ibland eftersom 

modersmålsundervisningen skedde en gång i veckan och det handlade även om många 

andra olika faktorer som har med skolsystemet att göra vilket bidrar till dålig 

kommunikation mellan alla skolpersonal. Jag utgick ifrån varje modersmålgrupp 

beroende på hur många elever och föräldrar som kom att svara på enkäten. Det 

resultatet kommer att redovisas genom svarsfrekvens från varje modersmålsgrupp 

tillsammans med hur många som har svarat på enkäten. Sammanlagt var det tio 

föräldrar, från två olika modersmålsgrupper, som svarade på enkätfrågorna. 

Enkätfrågorna handlade om vad dessa respondenter ansåg om 

modersmålsundervisningen.  
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De åtta modersmålslärarna hade varierande utbildningsbakgrund där vissa hade 

pedagogisk behörighet medan andra saknade detta. Det var en del modersmålslärare 

som hade kompletterat sin ursprungsutbildning (pedagogisk) i Sverige fast det 

motsvarade inte den svenska lärarutbildningen. Det fanns en del modersmålslärare som 

varken hade pedagogisk utbildningsbakgrund eller någon som helst pedagogisk 

erfarenhet inom skolvärlden. Bland de åtta modersmålslärarna hade sex 

modersmålslärare besvarat och lämnat in enkätfrågorna. Dessa sex har också lämnat in 

enkätsvar från sina elever. Svar från föräldrarna lämnades endast från två 

modersmålsgrupper.  

Dessa informationer har tagits under konferensmöten där modersmålslärarna 

diskuterade om föräldrarnas syn på studierna att modersmålsundervisningen ska ge mer 

stöd till eleverna. För att deras barn ska klara av skolämnen och undvika att hamna på 

IVIK. Enligt modersmålslärarna var föräldrarna svåra att nå. Speciellt föräldrarna som 

tillhörde modersmålsgrupperna; somaliska, kurdiska eller arabiska. Dessa 

modersmålsgrupper upplevdes svårast att nå flera gånger under konferensmöten. Det 

var även dessa föräldrar som inte behärskade svenska så bra vilket ledde till att jag inte 

kunde få enkätsvar utav dem. En förälder tillhörande modersmålsgruppen wolof (som 

härstammar från Västafrika) ingår i materialet. Föräldern talade wolof som första språk 

men kunde också andra språk såsom franska och engelska. Föräldrarna i den finska 

modersmålsgruppen var de föräldrar vilka hade tätaste medverkan vad det gäller 

besvarande av enkäten. I den finska modersmålsgruppen deltog åtta föräldrar och 

trettioen elever.  

Totalt var det nio föräldrar i sex olika modersmålsgrupper som besvarade enkätfrågorna.  

Varför det inte anges hur många föräldrar eller elever som fick enkäten från början har 

förklarats ovan vad som är anledningen till den låga svarsfrekvensen.  

Tanken från början var att föräldrarna skulle ge sin underskrift som godkännande för att 

jag skulle kunna intervjua eleverna via enkätformulären. Istället tyckte den finska 

modersmålsläraren att de som modersmålslärare kunde ta på sig detta ansvar med att 

godkänna intervju i enkätform. Modersmålslärarna jobbar inte så ofta vilket innebär att 

de inte träffar föräldrarna på samma sätt som klasslärarna gör. Modersmålslärarens 

fördel är dock att de kan förklara och kommunicera med föräldrar, som ofta har svårt 

med svenska språket, till skillnad från klassläraren. Bristen på kommunikation mellan 

klasslärare och föräldrar kan ofta leda till fördröjningar och missförstånd menade den 

finsktalande modersmålsläraren under ett konferensmöte. I sådana situationer skulle det 

behövts en tolk för att undvika missförstånd. Men en tolk skulle kosta för mycket 

pengar. På så sätt tyckte modersmålsläraren att det skulle vara mycket enklare om de 

tog på sig ansvaret för godkännande av intervjuerna med eleverna.  

Det fanns en fråga som var riktad till samordnaren angående modersmålsfördelningen 

som från början var tänkt till modersmålslärarna. Men istället blev jag tipsad om att 

rikta frågan till samordnaren som passade bättre med samordnarens profession. Intervju 

via enkätform skedde på två olika sätt. En del fick färdigutskrivna enkäter medan andra 

fick via mail, beroende på hur situationen såg ut. När det gällde inlämningen av 

enkätfrågorna meddelade jag att de hade till nästa konferensmöte på sig att svara på 

frågorna. Men de kunde variera beroende på deras arbetstider vilket ledde till att 

enkätsvaren kunde komma in lite när som helst.  Jag fick även påminna 

modersmålslärarna flera gånger att komma igång med enkätfrågorna.  

 



 

18 

 

I detta fall var det mest frekvent besvarade enkäter från finska modersmålgruppen, både 

från föräldrar och elever. Hypotesen kring högt besvarade enkäter kan bero på att 

Finland är grannland till Sverige och har mycket gemensamt exempelvis ur ett historiskt 

och kulturellt perspektiv, men svenska är också ett språk som talas av många i Finland. I 

jämförelse med Somalia och Sverige. Där det finns stora skillnader på alla sätt. Det är 

kanske det som är anledningen till att vissa föräldrar och elever inte besvarade 

enkätfrågorna. På grund av att det är ett främmande språk för somaliska föräldrar och 

elever vilket skapar osäkerhet beroende på den språkliga bakgrunden.    
   

 

 

5.3 Resultat av enkätundersökningarna  

I det här kapitlet redogör jag först en sammanställning av enkäterna som jag samlat in 

från modersmålslärarna, SVA- lärare, elever, föräldrar och samordnaren för 

modersmålsfördelningen. Jag har valt att presentera resultaten från mina enkäter i olika 

avsnitt, indelade efter respondent grupperna (se bilaga). Detta för att skapa en tydligare 

ordning. Beskrivningarna av enkätfrågorna kommer i nummerordningen för att tydliga.  
 

5.4 SVA- lärarens betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling? 
 

Fråga 1a som ställdes till SVA-läraren handlar om hur denne, utifrån sin yrkesroll, ser 

på modersmålsundervisningen.  SVA- läraren anser att modersmålsundervisningen är 

positiv och viktig för eleven. Hon önskar att hon kunde arbeta mer parallellt med fler 

modersmålslärare.  Fråga 1b handlar om hur/ om hon kan se att 

modersmålsundervisningen hjälper dessa elever i andra ämnen. SVA- läraren svarar: 
”Det är bra att vara flerspråkig, framförallt när eleverna arbetar med abstrakta frågor i andra 

ämnen, även när det gäller studieteknik i olika ämnen”.  
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 Det beror därför på vilken skolbakgrund eleven har. Lärarna måste anpassa sig efter 

detta.  Oavsett om andraspråkselever behärskar det svenska språket eller inte så är 

andraspråket mer eller mindre i behov av regelanvändning i grammatiken av språket.  

I detta fall menar SVA- läraren att dessa andraspråk elever behöver arbeta extra med 

språket.  
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5.5 Modersmålslärarnas betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling? 
 

Jag kommer att lyfta fram relevanta svar från sex modersmålslärare början. Det sex 

modersmålsgrupperna berör modersmålen somaliska och två kurdiska dialekter; sorani 

och kurmandji med två olika modersmålslärare. Wolof (som härstammar från 

Västafrika), persiska, och finska.  

 

Fråga nummer två till modersmålslärarna handlar om huruvida det finns någon skillnad 

på modersmålsundervisningen för de barn som är födda i Sverige och de barn som 

precis kommit till Sverige och/ eller har bott här kort tid, exempelvis cirka två år. Jag 

upplevde lite annorlunda svar på denna fråga, att skillnader i undervisningen 

förekommer och en skillnad består av att lärarna lägger mer fokus på de nyanlända 

eleverna utifrån från lärarnas perspektiv. Förklaringen angavs vara att dessa elever är 

mest motiverade och beroende av modersmålsundervisningen för att för att klara sig i 

andra skolämnen. Exempelvis så svara en modersmålslärare i finska att ”att de nu 

inflyttade har redan starkt modersmål med sig”  

Vilket bidrar till att det blir enklare att lära in ett främmande språk.  

 

Fråga nummer tre handlar om huruvida det finns något samarbete mellan 

modersmålsläraren och klassläraren om vad som ska läras ut till eleverna. Det svar som 

jag fick av alla sex modersmålslärarna var ett tydligt nej, inget samarbete finns mellan 

klasslärarna och modersmålslärarna vad det gäller modersmålsundervisning. När det 

gäller det bristande samarbetet svarar en av fem modersmålslärare att det endast är 

studiehandledningen och styrdokument som finns att följa.  

 

I studiehandledningen för modersmål, 2011, i skolverkets informationsblad - elevers rätt 

till kunskap och särskilt stöd står att:   

 
”Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås” Detta innebär att alla lärare är skyldiga att samarbeta med 

varandra oavsett vilken lärarkategori man tillhör till.  Åtminstone för elevens skull för att uppnå 

en godkänd nivå i skolämnen (Skolverket, 2011). 

 

 I det nya styrdokumentet, 2011 för kommentarmaterial till kursplanen i modersmål, står 

det:  

 
”Genom hela grundskoletiden är lässtrategier ett centralt innehåll. Undervisningen i modersmål ska hjälpa 

eleverna att utveckla strategier för att förstå vad de läser, till exempel genom att ställa frågor till texten, 

jämföra det lästa med egna erfarenheter eller prata med andra om sina läsupplevelser.” (Skolverket 

2011 s. 11).       

 

En annan svarade att det kan komma önskemål från klass läraren om att hjälpa eleven 

med speciella ämnen exempelvis svensk grammatik, NO- och So-ämnen.  I dessa 

ämnen är det främst faktatexterna som utgör problem för andraspråk elever. Enligt 

Wedin (2010)  påpekas att andraspråkselever behöver stöd och arbeta utifrån deras egna 

erfarenheter med texterna för att få en effektiv inlärning. Eftersom då tar eleverna sina 

egna initiativ för lärandet, dels blir det roligare att lära sig ett språk. 

 

Fråga nummer fyra till modersmålslärarna handlar om huruvida eleven själv har 

möjlighet att välja om deltagande i modersmålsundervisning. Nästan alla svar på denna 

fråga anger att eleven inte får bestämma om denne vill ha modersmålsundervisning. Det 



 

21 

 

är istället föräldrarna som får bestämma detta. Den finska modersmålsläraren säger 

dock: ”att eleven oftast får välja själv”. Detta kan bero på att det i det här fallet var en stor 

grupp finskspråkiga elever. Enligt kommunens skriftliga information om 

modersmålsundervisningen framkommer står det att minst 4-5 elever måste finnas för 

att bedriva en modersmålsundervisning, och i en del av de andra språkgrupperna skulle 

en elevs beslut att inte delta i undervisningen kunna äventyra de andra elevernas 

möjlighet att få undervisning Den finska modersmålgruppen uppvisade starka band till 

sitt ursprung, vilket även är något som framkommer i Linell 1982).  

 

Fråga nummer fem behandlar om någon kontrollerar modersmålsläraren vad det gäller 

hur undervisningen är utformad.  Samtliga svar anger att det inte är någon som 

kontrollerar modersmålsundervisningen. Man behöver endast lämna in något som kallas 

för lokal pedagogisk planering (LPP). Vilket bara lämnas in till rektorn på den aktuella 

skolan.   

En annan modersmålslärare svarar att undervisningen styrs genom samarbete mellan 

modersmålsläraren och eleven. Det var ett annorlunda svar i jämförelse med de andra 

modersmålslärarna som angav något annat, nämligen att inget samarbete finns mellan 

modersmålslärare och klasslärare. I intervjun framkommer det att endast 

studiehandledningen och styrdokumenten finns att följa. Vilket också framkommer i de 

enkätsvar som tidigare kommenterats. Detta kan bero på att modersmålsundervisningen 

är ett frivilligt ämne. Kanske är regeln om att modersmålsundervisningen är ett frivilligt 

ämne som orsak att det inte finns samarbete mellan en modersmålslärare och 

klassläraren.   
 

5.6 Elevens upplevelse av modersmålsundervisningen? 

 
I detta avsnitt redogörs elevernas enkätsvar, men vad det gäller hur många elever som 

fick enkäter från början kan dessvärre inga tydliga antal anges. Detta eftersom 

modersmålslärarna uttryckte att de tyvärr inte kan lova hur många elever som skulle 

kunna svara. Enkätsvar kom in från sammanlagt 40 elever, fem elever med modersmålet 

kuramandji, en elev med modersmålet wolof, två elever med modersmålet surani, en 

elev med modersmålet somaliska samt, trettioen elever med finska som modersmål. Den 

finska modersmålsgruppen hade således det mest frekventa deltagandet vad gäller att 

svara på enkäterna. Det är följaktligen totalt fyrtio modersmålselever som svarat på 

enkäterna. Svaren kan skilja sig åt beroende på modersmålet och elevens språkliga 

bakgrund.  

 

Första frågan till eleverna handlar om hur det känns att ha modersmålsundervisning. 

Svaren är olika beroende på om eleven är uppvuxen i eller precis har kommit till 

Sverige.  En nyanländ elev från Somalia tycker att det är roligt att ha 

modersmålsundervisning, i vilken eleven ges möjlighet att diskutera och jämföra 

ursprungslandets kultur med den svenska kulturen. Modersmålsläraren hjälper dessa 

elever, särskilt i ämnena NO och SO genom att förklara på modersmålet för att eleven 

ska klara sig i ämnena. Alla fyrtio elever svarade positivt då de uttrycker sig positivt om 

modersmålsundervisning.  Det var två finska elever som svarade: ”sådär” och ”jobbigt” 

om modersmålsundervisningen. Samt en elev från Västafrika som svarade: ”Sådär!” 

Det är mina föräldrar som vill det”. Motsäger att samtliga svarade positivt endast tre 

elever att modersmålsundervisning uppfattas som tråkigt.  
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Fråga två till eleverna efterfrågar deras upplevelse av modersmålsundervisningen och 

om de upplever att den hjälper dem i andra ämnen vidare ombads de  att exemplifiera.  

 

De elever som är födda eller uppvuxna i Sverige d.v.s. har bott här längre tid svarar för 

det mesta: ”Jag vet inte” eller ”nej”. Det som framkommer från enkätsvaren är att 

modersmålsundervisning inte hjälper i andra skolämnen för de elever som redan 

behärskar det svenska språket. Till skillnad från detta svarar en nyanländ elev från 

Somalia att det är självklart att hon får hjälp speciellt med andra skolämnen, speciellt i 

SO- och NO- ämnen.  

 

De elever som behärskar svenska språket säger att föräldrarna vill att de ska gå på 

modersmålsundervisning för att lära sig sitt modersmål. I ett enkätsvar framkommer 

detta tydligt när en elev från Västafrika svarar: ”Nej, för att jag är född i Sverige, jag 

kan mer svenska än mitt modersmål.”. Jag tolkade det som att eleven själv anser sig 

kunna tillräckligt mycket svenska för att klara ämnesundervisningen utan stöd av 

modersmålsundervisning. Den finska modersmålsgruppen med trettioen elever skiljer 

sig åt då deras enkätsvar visade sig vara annorlunda från enkätsvaren från andra 

modersmålsgrupper.  

 

Jag upplevde de som att det var mer fokus på modersmålets betydelse i den finska 

modersmålsgruppen. T.ex. modersmålsläraren kunde berätta Finlands historia osv.  

Denna grupp behövde inte lika mycket hjälp med andra skolämnen men de fick ändå 

stöd i vissa skolämnen. Det visade sig att elva elever från den finska 

modersmålsgruppen fick hjälp med vissa skolämnen.  Deras modersmålsundervisning 

baserades på samtal om landets kultur, historia och språk.  

 

Det fanns några få elever som besvarade frågan om modersmålsundervisningen skedde 

utanför skoltid eller under rasten. Eleverna menade att de inte bryr sig om detta.  Både 

föräldrar och eleverna såg väldigt positiv på modersmålsundervisningen särkilt för att 

barnen ska kunna kommunicera med släkt och vänner i ursprungslandet. Exempelvis 

följande svar angavs: ”modersmålsundervisningen är rolig för att man lär sig olika 

saker”, ”i skrivandet, ” att man lär sig skriva på sitt modersmål är roligt” medan tredje 

elev svarar: ” läxor, svenska, prata” är roliga och bra saker med 

modersmålsundervisningen. och en svara: ”Ja, stavning, matte, och mycket 

grammatik”.  

 

En elev svarar: ”stavning och prata och matte” medan en annan sjätte eleven svarar: 

”Bara i SO.” Den sjunde eleven svarar: ”lite SO” Den åttonde svarar: ”Ja, svenska och 

matte och SO!!” En elev ur den finska gruppen påtalar att det är roligt för att :”Vi 

tränar landskap och pratar ibland om Finland”.  

 

I en annan modersmålsgrupp kurmandji är det två elever som svarar att de fick hjälp 

med andra ämnen såsom matte, svenska och SO.  Här talar eleverna om att få stöd i 

studieteknik om läs och skriv inlärning. Precis som i Wedin(2010)  talas det mycket om 

olika arbetssätt.  

 

Av totala fyrtio elever säger fjorton elever att de får stöd i andra skolämnen medan 

resten av de tjugosex eleverna bekräftar genom att svara nej eller vet ej. Eller så svarar 

de att de kan behärska svenska språket så de anser sig inte behöva någon hjälp i andra 

ämnen. När man reflekterar över enkätsvaren hos dessa elever som svarar nej eller jag 
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vet inte, kan man tycka att dessa elever behöver mer utmaningar i likhet med det Wedin 

(2010) påvisar om exempelvis åldersrelaterade texter. 

 

Fråga nummer 3 lyder: varför vill du kunna tala och skriva på ditt modersmål?  

Där svarar nästan alla trettionio eleverna positivt och de anger som skäl att de vill kunna 

kommunicera med mina släktingar och kusiner utifrån elevernas egna perspektiv. Men 

det fanns även tråkiga stunder för eleverna som behärskar svenska språket att 

modersmålsundervisningen gav ingen utmaning upplevde jag.  I formuleringen av 

enkäten visade sig ett starkt band som är knutet till ursprungslandet. Exempelvis så 

svarar en elev att: ”det är mitt hemspråk”. Det var bara en elev från Somalia som inte 

svarar på fråga nummer tre.  

 

Fråga nummer 4 lyder: Om du inte vill lära dig modersmål varför går du då på 

modersmålsundervisningen? Utav 40 elever så svarar två elever i Surani: ”att 

föräldrarna vill att de ska gå på modersmålsundervisningen”. Där kan man få en 

bekräftelse på syftet med modersmålsundersvingen och uppfattningen av eleven hur den 

känner sig. I grund och botten handlar föräldrarnas önskan om att barnen ska tala sitt 

modersmål och vidare utveckla modersmålet. 

Min tolkning är att eleverna känner sig mindre värdiga för att de har ett annat 

modersmål än svenska.   

Elevens uppfattning av hur eller hon själv känner sig. Rörande förstaspråket menar 

surani eleverna att det är bra att kunna sitt språk för att sen kunna kommunicera med sin 

släkt i ursprungslandet. Det syns tydligt på enkätsvaren att mamma och pappa vill att de 

ska gå på modersmålundersvisningen för att bevara och utveckla modersmålet.  

 

De fem eleverna i kurmandji ger ingen kommentar på fråga nummer fyra. En elev från 

Västafrika svarar: ” pappa, mamma och lärarna tycker att det är viktigt”.  

Resten av de trettio eleverna i finska modersmålgruppen svarar positivt men med olika 

formuleringar. Majoriteten av eleverna svarar exempelvis att det är för att ha kontakt 

med släkt och familj, men också för att kunna kommunicera med släktingar. Samtidigt 

är det viktigt att hålla språket levande så att man inte glömmer bort finska språket. En 

elev uttrycker sig genom att säga: ”vi måste prata finska hemma” och en annan elev 

syftade på skriftspråket, och ytterligare en annan elev syftade på att göra sig förstådd för 

andra eftersom alla inte kan svenska i Finland.  

 

Alltså det var trettio finska elever som svarade positivt om sitt eget modersmål och att 

bevara modersmålet utan att nämna något om föräldrarnas samtycke. Förutom en elev 

från finska modersmålgruppen som svarar: ” jag vet inte”.  De andra åtta eleverna från 

olika modersmålsgrupper svarar genom att hänvisa till att det vill bevara modersmålet 

för att föräldrarna vill. Medan en elev fokuserade på skolämnen dvs. modersmålet för 

underlätta andra skolämnen.  

 

Fråga nummer 5 lyder: Vilka tider brukar du ha modersmålsundervisning? Är det 

utanför skoltid, och vad tycker du i sa fall om det?   

 

Det finns två kategorier av elever nämligen nyanlända elever och elever som är 

uppvuxna eller födda i Sverige som behärskar svenska språket. För nyanlända eleverna 

spelar det inte någon roll att modersmålsundervisningen ligger utanför skoltiden. 

Däremot när det gäller elever som är födda i Sverige eller uppvuxna och kan behärska 

svenska språket har det betydelse. 
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När det gäller frågan om huruvida vad de anser om modersmålsundervisningen som 

ligger utanför skoltiden, svarar de flesta eleverna att det är tråkigt att 

modersmålsundervisningen ligger utanför skoltiden. Detta beror på att alla har gått hem 

för dagen och man är trött och hungrig och det är bättre att ha 

modersmålsundervisningen under dagen, påpekas av eleverna som är födda eller 

uppvuxna i Sverige.  I fråga nummer fem kan man urskilja svaren beroende på viken 

grupp eleven tillhör, men de flesta eleverna såg negativ på modersmålsundervisning 

som var utanför skoltiden, förutom en elev från Somalia som angav att det inte spelade 

någon roll. Det vill säga majoriteten av alla fyrtio elever tyckte att det spelar roll att 

undervisningen skedde utanför skoltiden. Medan en elev säger att det inte spelar någon 

roll att modersmålundervingen sker utanför skoltid.  

 

5.7 Föräldrarnas upplevelse av modersmålsundervisningens betydelse för 

elevernas språkutveckling? 

 
I detta avsnitt redogörs enkätsvaren från nio föräldrar från två olika modersmålsgrupper. 

Det låga deltagandet kan förklaras utifrån att modersmålslärarna inte kunde lova exakt 

hur många som skulle kunna svara på enkäten på grund av dålig kommunikation mellan 

modersmålslärarna och föräldrarna. Men till sist kom svar in från föräldrar med två 

olika modersmål, nämligen en förälder från Västafrika som talar modersmålet wolof och 

resten av föräldrarna är från Finland och talar finska språket.  Jag redovisar inte alla nio 

finska föräldrarnas enkätsvar, eftersom det svarar väldigt lika, vilket innebär att det blir 

onödiga upprepningar.  Jag har redovisat tre föräldrar från finska gruppen och en 

förälder från Västafrika.   

 

Den första frågan handlade om vad de tyckte om modersmålsundervisningen och om 

det är viktigt för dem att deras barn har modersmålsundervisning? I så fall varför? 
 

Alla föräldrar svarade, att det var väldigt positiva till att vara flerspråkiga. Exempelvis 

så påpekar föräldern från Västafrika: ”Jag tycker att det är ett bra sätt att göra barnen 

flerspråkiga, göra det lätt för dem att lära sig nytt/nya språk. Själv talar jag sju språk tack vare 

att jag hade ett skolspråk och ett hemspråk”.  

Här syftar föräldern på att det är bra att kunna flera språk. Det framkommer också i 

forskning att det är positivt att kunna flera språk. Men det finns ett flertal forskare som 

poängterar vikten av att man ska jobba aktivt för att öka ordförrådet (se bl.a. Ladberg 

1996; Prentice 2010; Håkansson 2003; Axelsson 2002; Wedin 2010). Gemensamt för de 

flesta forskare som studerar andraspråksinlärning är att de betonar att grunden för att 

lära sig ett främmande språk är att man har en god förtrogenhet med sitt modersmål. 

En förälder från Finland svarar: ”jag tycker att det är bra att barnen lär sig båda föräldrarnas 

språk. De får då lättare/ trevligare när man träffar släktingar.  De kan ha vänner i båda länder. När man 

åker dit så kan de ”klara sig själva” då. Prata med folket. Man vet aldrig vad för jobb de skaffar, kanske 

behövs språket då, eller vad de bor. ” 
Föräldern s tankar ligger väl i linje med Wedin (2010) som poängterar att samarbetet 

mellan modersmålsundervisningen och klassundervisningen är viktigt för att få ett 

fungerande språk.  

 

Den tredje föräldern från Finland svarar: ”Väldigt viktig för identitetsutvecklingen! För att kunna 

kommunicera med morföräldrar. För att i framtiden följa små rötter och arbeta och bosätta sig i 

hemlandet för att känna samhörighet med släkt. För att förstå känslouttryck från förälder. ” 
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Denne förälders åsikt passades bra med Ladbergs (2003) syn på språket. Att det är 

viktigt att använda modersmålet hemma med familjemedlemmarna vilket gör att man 

bevarar språket, och att barnet känner sig tryggt med det modersmål som talas hemma. 
 

Andra frågan som är uppdelat i A), B)  och C)  handlar om i vilken utsträckning 

modersmålet används hemma? I denna fråga var det nästan alla föräldrar som svarade 

positivt exempelvis: 

  

Den västafrikanska föräldern svarar): ”Jag talar språket så gott jag kan även om de svarar på 

svenska.” Föräldern försöker vara tydlig med att hemma tala modersmål och i skolan kan 

man tala svenska. Detta framkommer även i Håkansson 2003). Att inte blanda ihop 

språken för att då får man ett hackigt språk som innebär att man varken kan behärska 

sitt modersmål eller det andraspråket.  

 

Förälder nummer två svarar): ” Vi pratar finska varje dag, men också svenska. Viktigt att inte 

blanda språken. ”Här är föräldern medveten om att inte blanda ihop språken, vilket också 

är något som framkommer varandes av vikt Keeves & Darmawan, (2011).  
 

Förälder nummer tre besvara på 2C): ” Jag (mamma)är tyvärr inte två-språkig. Jag förstår finska 

men kan inte prata tillräckligt bra. Jag är uppvuxen med finsk talande mamma och svensk - talande 

pappa. Pappa så det blev svenska i hemmet.”   
I detta besvarande av frågan samarbetade föräldern tillsammans med sitt barn. I det här 

fallet är det ganska naturligt om man är från två språkig familj att flera språk kan 

användas automatiskt för att uttrycka sig bättre, vilket bland annat påpekas av Ladberg 

(2003).   

 

5.8 Samordnarens roll i modersmålsundervisningen  

 
Här kommer jag att redogöra för enkäten till samordnaren för modersmålsundervisning i 

den undersökta kommunen. Jag har delat upp varje fråga i ett separat kapitel. Frågorna 

som ställdes till samordnaren framgår av bifogad bilaga 

 

5.8.1  Elevens roll i modersmålsundervisningen enligt samordnarens 

perspektiv 
 

Samordnaren svarade att eleverna har modersmålsundervisning vid ett tillfälle i veckan. 

Det sker vanligtvis utanför ordinarie skoltid. Det kan bland annat bero på att 

elevgrupperna består av elever från olika skolor. En skola med många flerspråkiga 

elever har haft modersmålsundervisning under skoltid under flera år men tyvärr slutat 

med det inför detta läsår på grund av ekonomin. Det är min egen tolkning att det handlar 

om ekonomin. Eftersom det inte anges någon orsak till varför detta sker dock så kan en 

tolkning ske utifrån det som hela tiden benämns, nämligen ekonomin. 

 

5.8.2  Vilka direktiv styr modersmålsundervisningen? 
 

När den enskilda skolan förlägger modersmålsundervisning är det ett lokalt beslut på 

skolan, det vill säga att det är rektor som avgör. Frågan jag ställde var vilka andra 

direktiv som styr modersmålsundervisningen. Svaret jag fick var ”de direktiv som styr 

modersmålsundervisning är våra styrdokument d.v.s. skollag, skolförordning och 

kursplan samt den kommunala resursfördelningen”. 
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5.8.3  Rektors roll i modersmålsundervisningen    
 

Det är, enligt samordnaren, rektor på elevens skola som ansvarar för att eleven ska delta 

i modersmålsundervisning. Modersmålslärarna har en annan rektor än rektorerna på 

skolorna, som är personalansvarig. 

 

 

 5.8.4 Samordnarens roll i modersmålsundervisningen  
 

Samordnarens roll är att förmedlar deltagarlistor till modersmål och att fördela elever 

mellan modersmålslärarna samt beräknar tjänster utifrån givna normer. 

Vidare så följer denne upp resursanvändning och planerar budget. Skolans rektor är 

budgetansvarig och har en kommunövergripande blick på verksamheten samt stödjer 

modersmålsrektorerna i rekrytering och fortbildning.  

 
5.8.5  Studiehandledningens roll i modersmålsundervisningen  
 

Att modersmålslärarna även har särskilt stöd i modersmål, den så kallade 

studiehandledning. Den fördelas efter ankomst utifrån år och ålder. Mest tid ges till 

nyanlända elever på högstadiet. Samordnaren gör en resursfördelningsgrund till 

modersmålsläraren. Modersmålsläraren fördelar sedan befintlig resurs mellan elever i 

samarbeta med personalansvarig, alltså rektorn. 

 

 I skolförordningen om språkundervisning för flerspråkiga elever i grundskola, kap 5, 

under rubriken studiehandledning på modersmålet står det:   

 

”4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 

En elev som ska 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”(Skolverket, 2011). 

 

6.  Diskussion/Analys  
 

Under denna rubrik bearbetas studierna från de olika teorier som är kärnan i den här 

studien tillsammans med resultat delen.  I denna del ställs teori mot empiri.  

6.1  Metoddiskussion 
 

I det här kapitlet är jag kritiskt mot mitt eget arbetssätt i uppsatsen och berör bland 

annat vad som kan ha påverka studiens resultat.   

 

Det uppstod ett problem kring enkäterna och det var nämligen att det inte var någon 

bestämt datum för inlämningen. Istället berättade jag för modersmålslärarna att det fick 

en veckas tid på sig att svara på enkätfrågorna. Men de drog över tiden så jag fick 

påminna respondenterna om att svara på enkätfrågorna. Enkätsvaren fick jag tillbaka 

antingen genom mail eller i pappersform på plats vid ett konferensmöte som jag 

medverkade på. Kanske borde man som undersökare vara tydligare med tid och datum 
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för inlämning. Att påminna respondenterna om enkätsvar ledde till stress och även 

förlorad tid. Det var många modersmålslärare som funderade över vad jag menade med 

vissa frågor vilket krävde en förbättring på frågeställningarna genom att vara tydligare i 

frågeformuleringarna.   

Det var inte någon bra idé att göra en enkätundersökning via modersmålslärarna. 

Eftersom det var andra hands källor vilket kunde påverka uppgifterna. Men enligt 

Backman (2008) är det bättre att vara tydlig hur källorna hämtades och förklara vad som 

är anledningen till andra hands källor använts i studien.   

Samtidigt var det inte så många enkätsvar från eleverna vilket mer eller mindre 

omöjliggjorde jämförande analyser mellan de båda grupperna. Speciellt blir detta 

synbart genom att jämföra en elev mot trettio nio elever.  Jag kunde ha formulerat 

frågorna bättre för att få bättre svar på enkätfrågorna. Samtidigt pröva frågorna hos 

andra personer än modersmålslärarna.  

Jag har i studien tagit hänsyn till de medverkandes anonymitet vilket beskrivs i 

följebrevet. I detta har jag använt mig av Vetenskapsrådets etiska regler (2002). Enligt 

Backman (2008) är det min skyldighet som forskare att redogöra för exakta antalet 

elever, modersmålslärare samt föräldrar annars finns det en risk att läsaren uppfattar det 

som att jag döljer något. Något som också påtalas av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Det framhålls att forskningens grundläggande regler är att man bland 

annat ska vara öppen genom att vara tydligt mot läsaren och mot sig själv. Som forskare 

ska man möjliggöra för andra att kunna nå informationen samt också kunna motivera 

sin forskarroll.  

Undersökningen är i väsentliga delar baserad på tidigare forskning på området. 

Enkätfrågorna är utformade utifrån studiens frågeställning till åtta olika 

modersmålslärare, samordnaren, SVA lärare, elever och föräldrar.  SVA läraren och 

modersmålssamordnaren fick enkätfrågorna via mail medan modersmålslärarna fick det 

på plats och de hade också tagit på sig ansvaret att vidarebefordra enkätfrågorna till 

föräldrar samt elever. Alla sex medverkande modersmålslärare fick ett följebrev som 

innehöll information om syftet med uppsatsen samt godkännande. Vidare innehöll detta 

följebrev en rad för modersmålslärarnas underskrift vilket behövdes för att få tillåtelse 

att intervjua eleverna och föräldrarna i form av enkäter (se bilaga intervjuguiden). Det 

var två modersmålslärare som inte svarade på enkäten på grund av att de inte hade tid.  

 

6.2 Slutdiskussion  
 

I det här kapitlet skall jag redovisa vad som blev resultatet och sen analysera genom att 

diskutera. I diskussionen för jag in min åsikt och erfarenhet om vad jag hade förväntat 

mig och ta med det som blivande förskollärare.  
 

6.3  SVA- läraren och modersmålslärarens betydelse för elever som har 

svenska som sitt andraspråk 
 

Innan jag började arbeta med uppsatsen hade jag förväntat mig att skolan skulle ha ett 

tydligt arbetsätt vad gäller språkutveckling. Speciellt när det gäller elever som har ett 

annat modersmål än svenska. För när man frågade modersmålslärarna hur de arbetar 

med språket hos eleven så fanns det ingen speciell metod utan det berodde på elevens 



 

28 

 

individuella språkliga bakgrund vilket modersmålslärarna och SVA- läraren ansåg sig 

vara tvungna att anpassa sig efter.  

Det var varierande svar från modersmålslärarna beroende på vilket modersmål det 

gällde. Det var framför allt mer fokus på svenska språket utifrån studiehandledningen 

för att klara sig i andra skolämnen som kan noteras. När jag frågade SVA- läraren under 

ett konferensmöte om de har något speciellt arbetssätt med språkutvecklingen så 

svarade SVA- läraren ”SVA undervisningen är baserade på läsförståelse, ordföljd, 

ordförråd och eleverna läser genre böcker. Sen är det inte att alla elever är på samma 

nivå. Så varje elev jobbar utifrån sin individuella studieplan. Sen finns det en annan 

grupp som kallas för nyanlända elever. Det innebär att eleven har varit kort tid i Sverige 

t.ex. högst en månad eller mindre som behöver ännu mer stöd i det svenska språket 

beroende elevens språkliga bakgrund.” 

 

Det förvånade mig inte att modersmålsundervisning skedde utanför skoltid eller att 

modersmålslärarna hade olika utbildningsbakgrund. Mina egna erfarenheter stämmer 

bra med hur det var att ha modersmålsundervisning. Det är inte så konstigt att 

klasslärarna och modersmålslärarna inte har samarbete med varandra för de kan inte 

träffas på grund av tiderna och andra hinder som kan förekomma inom skolsystemet. De 

enkätsvar som jag har fått av modersmålslärarna, eleverna, föräldrarna och SVA-läraren 

synliggör att det inte har något samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare. 

Detta skapar spänningar mellan skolpersonal och modersmålslärare, vilket gör att man 

tappar eleven i språkutvecklingen och bidrar till svårigheter för eleven i framtida 

studier. Vad jag menar med framtida studier är akademiska utbildningar exempelvis att 

man studerar vidare på universitet. Då, när man väljer att studera på universitet krävs att 

man har färdigheter inom läs- och skrivutveckling, för att kunna klara av studierna på en 

akademisk nivå både på skriftlig och muntligt nivå. Detta för att kunna uttrycka sig och 

göra sig förstådd för andra.  

 

Den erfarenhet som jag kan ta med som blivande förskollärare är att vara medveten om 

språkutvecklingen och stödja barnet från början med modersmålet.  Min upplevelse är 

att det är många delar som bör upprättas i modersmålsundervisningen. Framför allt 

modersmålslärarnas utbildningsbakgrund är en viktig del som bör utredas. Vad säger 

lagen om modersmålsundervisning och hur vill lagen att den ska se ut? Hur många 

elever måste det finnas för att driva modersmålsundervisningen och vilket språk ska det 

gälla? Det kan begränsas till att ansöka om modersmålsundervisningen. Alla dessa 

faktorer påverkar elevens språkutveckling.  

  

Utifrån sju konferensmöten har jag upptäckt att det ofta blir spänningar mellan 

klasslärare och modersmålslärare om hur och vad man ska hjälpa eleven med. Till 

exempel vid ett tillfälle berättade modersmålsläraren att hon blev informerad av en 

klasslärare om andraspråks elev om exakt vad för hjälp denne behövde från 

modersmålsundervisningen. Detta gällde endast för NO- och SO- ämnen, dock så ansåg 

modersmålsläraren att det lät fel då denne bedömde att eleven behövde hjälp i flera 

ämnen som då tiden inte räckte till för.  

 

Enkätsvaren från samordnare för modersmålsfördelningen visar att det handlar  om tid 

och resurs (ekonomi) för att ha rätten till modersmålsundervisning. Beroende på elevens 

behov så som dennes kunskapsnivå i språket och i vilken situation eleven befinner sig i 

är mest avgörande för att få modersmålsundervisning annars har man inte rätt till 

modersmålsundervisning: Vidare så krävs det  minst 4-5  elever i varje grupp för att de 
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överhuvudtaget ska få modersmålsundervisning och en lämplig modersmålslärare vilket 

framkommer i information från Skolverket (2012).  

 
Detta gör att man begränsar om man skall ansöka till modersmålsundervisning då det också är 

beroende på tillgänglighet av en kompetent lärare i det aktuella modersmålet. 

Modersmålsundervisningen upplevs som ett ytligt och oviktig ämne av många, både 

allmänhet, klasslärare, politiker och rektorer.  Eleven och modersmålsläraren blir 

beroende av varandra för att klara andra skolämnen beroende på elevens språkliga 

bakgrund. Jag fick den uppfattningen att det handlar mer om att klara sig i andra 

skolämnena än själva tränandet av ett modersmål För att gå vidare i utbildningen och ha 

fokus på ett livslångt lärande så behövs båda språken.  

 

Det som förvånade mig med modersmålgrupperna var att budgeten, dvs. ekonomin styr 

så mycket av hur modersmålsundervisningen ska se ut.  Det talas ständigt om ekonomin 

i termer av att man inte har råd att satsa pengar på modersmålsundervisning. Detta 

framkommer av samordnaren i resultat avsnittet om hur och när eleven har rätt till 

modersmålsundervisning är bland annat beroende på budgeten. Utifrån enkätsvaren från 

modersmålslärarnas perspektiv handlar modersmålsundervisningen om att hjälpa 

eleverna i skolämnen, exempelvis med läxhjälp med fokus på grammatiken att förstå 

ord och begrepp på svenska med hjälp av modersmålet men också.  

För att klara sig i andra skolämnen speciellt när det gäller nyanlända elever i Sverige då 

dessa elever har mer behov av modersmålsundervisning. 

 

Det var en förälder från Somalia som sa till den somaliska modersmålsläraren att hjälpa 

dennes barn mer med skolämnen dvs. möjligheten att få mer stöd en gång i veckan finns 

att få från modersmålsläraren vad gäller läxhjälp. Emellertid var förälderns syfte något 

annat än att just satsa på svenska språket, utan det var mer att barnet skulle behålla 

modersmålet. Fördelen med läxhjälp via modersmålsläraren är att det gynnar elevens 

studieresultat. Eleven kan sen studera vidare på gymnasiet och slippa gå på IVIK -

gymnasiet. IVIK står för invandrarintroduktion inom det individuella programmet.  

Skolan (IVIK) bedriver i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk för alla 

nyanlända asylsökande i åldern 16-20år.  Föräldrar med nyanlända barn under 

16årsådern är inställd på att eleven helst inte ska gå på IVIK då de menar att det är 

något negativt. Om en elev skulle hamna på just IVIK så menar en del föräldrar att detta 

är ett tecken på att man inte är tillräckligt smart.   

 

Det enda stöd som modersmålslärarna hade var studiehandledningen att följa upp för att 

stödja eleven i skolämnen och en LLP lokal pedagogisk planering som skulle lämnas in 

till chefen. Något som har framkommit i studien vid ett konferensmöte är att 

modersmålslärarna ville utbilda sig inom svenska språket nämligen utbilda sig till SVA- 

lärare, för att kunna ge den rätta hjälpen till andraspråkseleverna. På grund av låg 

antagning blir SVA- utbildningen inställd inom lärarprogrammet. 

 

Samtidigt nämner SVA – läraren i enkätsvaren att hon önskar arbeta mer parallellt med 

modersmålslärarna för att få bättre inblick till att förstå eleven och elevens språkliga 

bakgrund. Ett hinder med modersmålsundervisning är att det ligger utanför skoltiden 

vilket gör att man som elev tappar motivationen, för  man är redan trött då på den tiden 

av dygnet.  
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Finland ligger nära Sverige och just av den anledningen utgår jag ifrån att vi i Sverige 

har mycket gemensamt t.ex. i både kulturellt och historiskt perspektiv. Detta gör att 

svenskar och finnar kanske bättre förstå varandra.  

Det var kanske därför den finska modersmåls- gruppen hade tätt besvarade enkätsvar. 

En annan anledning kan vara att den finska modersmålsgruppen känner sig mer 

bekväma för att svenska är deras andraspråk. Apropå språket kan det bli stora skillnader 

beroende vilket modersmål man talar. Däremot om man analyserar länderna Sverige och 

Somalia är det två helt olika länder från både historisk och kulturellt perspektiv.  

 

Det är kanske därför nyanlända elever ser positivt på modersmålsundervisningen vilket 

framkommer i resultatdelen. Eftersom eleverna har förhoppningar från 

modersmålslärarna att få stöd när det gäller skolämnena för att få ett godkänt betyg. När 

man reflekterar över elevernas perspektiv utifrån enkätsvaren finns det två kategorier av 

elever. En grupp av nyanlända elever som kan inte så bra svenska och sen finns en 

annan grupp elever som är födda eller uppvuxna i Sverige och de kan behärska det 

svenska språket.  Dessa två olika grupperna avgör vilken typ av 

modersmålsundervisning man får beroende på deras behov.  För nyanlända gruppen 

handlar om att få läxhjälp och för den andra gruppen som kan behärska svenska språket 

handlar om modersmålets betydelse enligt föräldrarnas önskemål. Skillnaderna är att 

nyanlända eleverna ser positiv på modersmålsundervisningen oavsett om det ligger 

utanför skoltiden eller inte och de elever som kan behärska det svenska språket ser 

negativ på att modersmålsundervisningarna som ligger utanför skoltiden.  

De är inte så motiverad att gå på modersmålsundervisningen för att de upplever att det 

inte sker någon utveckling i språket hos dem.  

 

De nyanlända eleverna inser att de ligger efter i skolan jämfört med gruppen av elever 

som behärskar det svenska språket.  De nyanlända grupperna vill därför inte hamna på 

IVIK och ser därför negativ på IVIK och vill därför snabbt komma i ikapp med 

skolämnena. När man väl har studerat färdigt på IVIK för att ta igen 

gymnasieutbildningen kan det variera beroende på elevens ålder. Åldern avgör om 

eleven får studera på gymnasiet eller på Komvux för att kunna komplettera sina 

gymnasiebetyg.  Utifrån konferensmöten kan det sägas att den nyanlända gruppen synes 

uppleva detta som något negativt och menar att man inte är tillräckligt ”smart” om man 

studerar vid komvux eller IVIK.  

 

6.4 Teori om språket  
 

Reflektion över språkbehärskning och ordförrådet hos andraspråkselever är oftast 

underutvecklat i relation till elever som har svenska som första språk. Det beror på 

många olika faktorer men en har att göra med åldern. Det händer något med hjärnan 

omkring nio års ålder, nämligen att hjärnan har svårare med inlärningen. Något som 

yngre barn oftast har lättare med (Prentice 2010). Det som är avgörande för att vissa 

andraspråks elever kanske hamnar på IVIK är därför elevens ålder vilket spelar en stor 

roll i språkutvecklingen, men självklart kan det också bero på varje människas språkliga 

bakgrund. Det är där det behövs varierande pedagogiska arbetssätt med språket så som 

bra språkträning där ingår även läs – skrivinlärning med syftet att förstärka både första 

och andraspråksinlärning (Axelsson 2002). 
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6.5 Portföljbedömning 

 
Exempel på hur man kan arbeta med språket är en metod som kallas för 

portföljbedömning. Portföljbedömning innebär att man samlar in en mapp där eleverna 

beskriver sina vardagliga händelser. Att man utgår från eleven och har en dialog mellan 

lärare och elev från elevernas initiativ för skrivandet. På detta sätt illustreras inlärningen 

och relationen mellan första och andra språket, vilket också synliggör lärandet 

processen i språket vilket kan visas upp för eleven, vilket kan visas upp för eleven hur 

den har utvecklats.  

 

När det gäller att stödja de flerspråkiga eleverna i SO- och NO- ämnen som har nämns i 

resultat avsnittet. Det kan bero på att eleven måste förstå faktatexter och återberätta 

utifrån sin språkliga nivå, vilket kan bli svårt. Därför blir dessa ämnen aktuella för att få 

hjälp från modersmålslärarna för att förstå texten, exempelvis med ord och begrepp för 

att förstå sammanhanget av texten. När det gäller inlärning av ett främmande språk, kan 

det förekomma många inlärningssvårigheter för flerspråkiga elever. Exempelvis de 

klassiska problemen med grammatiken i bland annat syntaktiska regler och att de inte 

har tillräckligt med ordförråd vilket gör att skrivprocessen känns jobbig. Även på 

perceptionssidan det vill säga ljudskillnader och artikulationsrörelser med munnen, kan 

det uppstå ett grundläggande hinder vid inlärning som också har betydelse för 

behärskning av språket (Hyltenstam, 1979). 

 

Ways hypotes innebär att andraspråkstalare har ett större behov av regelanvändning än 

infödda talare för att kunna förstå och analyserar med hjälp av förstaspråket som 

jämförelse  vid inlärning av andraspråket. På grund av missuppfattningar som oftast 

sker mellan olika kategorier av lärare vilket har visat sig ha en negativ påverkan på 

eleven med modersmålsundervisningen. Därför är det viktigt med 

modersmålserkännande (Bunar 2010).  

  

”Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att bevara och 

utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för lärande” (Bunar 2010, 

s.31).  

 

6.6 Elevens behov 

 
Att man utgår från elevens behov med rätt redskap samarbetar mellan alla läraren.   

Det finns en del problem sammankopplat med modersmålsundervisningen. Ett exempel 

på detta är att undervisningen ligger utanför skoltiden. Vilket gör att både eleverna och 

modersmålslärarna blir trötta innan de överhuvudtaget kan börja med 

modersmålsundervisningen. Eftersom det finns en dåligt utvecklad - kommunikation 

mellan klasslärare och modersmålslärarna så skapas det en otrygg situation för alla 

speciellt för eleverna. Jag fick den uppfattning på enkätsvaren från elevens perspektiv 

att vissa elever bryr sig inte eller vet inte riktig varför de har modersmålsundervisning 

jämfört med andra skolämnen. Många elever i enkäten nämner exempelvis  behovet av 

att få hjälp med SO.  

 

Detta framkom även i en annan enkätundersökning (Axelsson, 2002) som utfördes där 

elever både med och utan svenska som modersmål, ansåg att svenska är viktigt och mer 

parten ansåg att modersmålet är viktigt för individen, men att det inte bör ingå i den 

reguljära utbildningen som ett obligatoriskt ämne. Deltagande skall med andra ord 
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bygga på frivillighetsprincipen och dessutom skall modersmålsundervisningen helst 

anordnas under skoldagen och inte som i dag är fallet på många ställen där den ligger 

utanför skolschemat (Axelsson 2002).  

 

 6. 7 Föräldrarnas stöd  
 

När det gäller föräldrarna är de svårast att nå dem eftersom de flesta föräldrar inte kan 

svenska. Detta enligt modersmålslärarnas förklaring vid ett möte. Detta bidrog till att 

stödet med skolämnen blev mindre till de egna barnen, vad gäller att få stöd i 

skolarbetet hemifrån. Därför blir skolan viktig vad gäller elevens studier och 

språkutveckling, men eleverna behöver också få förälderns stöd, vilket är en viktig del 

utav barnets språkliga utveckling (Axelsson 2002). Det finns några anledningar till 

varför det inte blev så många svar från vissa föräldrar. Det kan bero på att de flesta inte 

är engagerade av vad som händer i skolan med deras barn. Dels beror det på språket att 

det inte kan behärska svenska språket vilket skapar en  osäkerhet  bland föräldrarna. 

Vilket föräldrarna verkar också kunna ha betydelse eftersom det min empiriska studie 

var en majoritet av finska föräldrar som hade svarat på ett motiverat sätt vilken 

betydelse modersmålet hade för dem. Medan modersmålsgrupperna: kurdiska, 

somaliska och persiska som inte har svarat kan vara hypotesen som har nämnts tidigare 

osäkerhet i svenska språket.   

 

7.  Avslutande kommentar 
 

7.1 Alla modersmålselever har behov av att få hjälp med svensk grammatik   
 

Eleverna som läser modersmål går att dela in i två grupper; en grupp med elever som 

inte har bott så länge i Sverige och en grupp elever som är födda eller är uppvuxna i 

Sverige och behärskar det svenska språket.  

När man jämför de båda grupperna så framkommer det att den nyanlända gruppen är 

beroende av modersmålsundervisning, främst för att komma ikapp med skolämnena 

medan gruppen elever som är uppväxta i Sverige inte har samma behov utav 

modersmålsläraren för att få stöd i skolämnena. Där är det mer fokus på modersmålet 

för att kunna sitt ursprungsspråk samt att kunna kommunicera med släkt och familj 

utifrån föräldrarnas önskemål.  Likheten med båda elevgrupperna är att de båda vill ha 

hjälp med svensk grammatik. Det syns tydligt i enkätsvaren, speciellt hos en elev som 

behärskar det svenska språket som säger: ”lite SO ” och en annan elev säger: ”Ja, i 

svenska och matte och SO!”. Samma behov finns hos de nyanlända eleverna. Men i 

deras fall blir det självklart att få hjälp med det svenska språket då det ingår i 

studiehandledningen som hänvisas till skolämnen. Jämförelse med eleverna som är 

födda eller uppvuxna i Sverige enligt enkätsvaren och på hemsidan om 

modersmålsundervisning i lagens precisering står det tydligt att eleven ” ska lära sig 

svenska” under rubriken modersmål. Vilket samtidigt kan anses som att om man  

behärskar svenska språket  så behöver man inte ha modersmålsundervisning.  

Skillnaden mellan de båda grupperna är att det handlar om olika grader i nivån vad 

gäller kunskap och behärskning av det svenska språket. Det var två finska elever som 

besvarade enkätsvaren med att modersmålsundervisningen var tråkigt och efter att ha 

studerat vad som var anledningen till den upplevde tråkigheten. Att det blev en hård 

modersmålsundervisning som är mer kunskapsrelaterade. Istället blir 
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modersmålsundervisningen en undervisning för att klara sig i andra skolämnen. Vilket 

kanske inte anses som rolig undervisning enligt elevens perspektiv för det handlar om 

att få bra betyg i skolämnena.  

 

Det var kanske det som gjorde att eleven tappade motivationen för att det gick för fort 

fram för att få ett bra betyg utan att ta hänsyn till elevens takt. Enligt Piagets fyra 

huvudperioder som en individ genomgår innan språket används så befinner eleven sig i 

den perioden som kallas för de abstrakta operationernas period (11 år och framåt) 

(Linell 1982). Vilket innebär att de krävs ett analytiskt tänkande som gör att man får 

anstränga sig (Linell 1982). De kan leda till att eleven som ansträngde sig för att få bra 

betyg uppfattade det som jobbigt med modersmålsundervisning i enkätsvaren. 

Den andra eleven hade sin modersmålsundervisning under rasten så det förvånade mig 

inte att eleven tyckte att det var tråkigt med modersmålsundervisning. Resten av de 

tjugonio finska eleverna upplevde det roligt med modersmålsundervisning. När man 

studerade enkätsvaren från elevernas perspektiv om vad som är roligt med innehållet i 

modersmålsundersvingen så visade det sig att de fick spela spel, samtala om landets 

kultur samt att det var lite roligare arbetssätt vilket uppfattades som en god 

modersmålsundervisning för eleven. I denna modersmålgrupp var både föräldrar och 

elever tacksamma för modersmålsundervisningen. Tiden kan vara en anledning till en 

bra modersmålsundervisning, exempelvis när man studerar enkätsvaren hos eleverna 

som har svarat positivt. Då kan man se att tiderna som modersmålsundervisningen 

skedde på var mellan kl. 10.00–11.00.  

 

Det är en fördel att man startar modersmålsundervisningen på förmiddagen för att då 

behöver inte modersmålsundervisningen ske utanför skoltiden som de flesta 

modersmålsundervisningarna skedde enligt enkätsvaren. Det var ett stort problem för 

både eleverna och modersmålslärarna. Speciellt för modersmålslärarna som kände sig 

stressade över tiden och att behöva gå till flera olika skolor under en och samma dag.  

Eleverna kände sig trötta p.g.a. av de sena tiderna som ledde till att eleverna blev 

hungriga och trötta och då inte kunde vara motiverade för lärandet. Den uppfattningen 

man fick av modersmålslärarna var att modersmålsundervisningen inte kändes som 

riktig klassrumsundervisning.  
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9. Bilagor 

Följebrev till modersmålslärarna och SVA-läraren 

 

Hej ! 

Jag heter Nargish Rahman och studerar vid Högskolan i Gävle. Jag är inne på sista 

terminen inom lärarutbildningen, och ska skriva examensarbete som ska handla om 

modersmålselever och hur de upplever modersmålsundervisningen.  Då behöver jag er 

hjälp, dvs. lärarnas, föräldrarnas och elevernas godkännande, för att kunna intervjua er.  

Jag har utgått från Vetenskapsrådets etiska regler, som framkommer i forskningsetiska 

principer inom humanistiska samhällsvetenskaplig forskning, (2002) sid. 7 

De etiska reglerna betonar vikten av att tydliggöra undersökningens syfte samt att det 

bör finnas ett samtyckte mellan båda parter allstå jag som intervjuare och ni som 

uppgiftslämnare.  

Anledningen till att jag har valt att intervjua är för att få en bättre kvalitet och förståelse 

på modersmålselever hur de upplever modersmålsundervisningen.  Det vill säga att få 

mer vetskap om vilken erfarenhet har eleverna, föräldrarna och läraren i språket, vilken 

syn man har kring språket beroende på vad man har upplevt. För min egen del vill jag få 

mer kunskap från er om modersmål och om modersmålsundervisningen. För att kunna 

lyfta fram det i mitt examensarbete om hur viktigt det är med modersmål och hur det 

förbrukas i skolor.  

Min preliminära frågeställning lyder: Vilken betydelse upplever modersmålselever att 

modersmålsundervisningen har för dem? Därför vill jag att om ni godkänner intervju 

med era elever som modersmållärare att ni skriver på er underskrift som finns nedan.  

 

Härmed godkänner jag att min elev får bli intervjuad.  

         

Ort och datum…………………………………………….. 

 

modersmålslärarens underskrift………………………………………. 

 

Om ni har några frågor kan ni nå mig på e-postadressen: pfk10nrn@student.hig.se  eller 

ring på mobilen: 0720040838. Ni kan även få min handledares kontaktuppgifter som 

finns här nedan: 

Daniel Pettersson 

Fil. dr. i pedagogik 

dalpen@hig.se  

070-25 84 619 

 

  

 

 

mailto:pfk10nrn@student.hig.se
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Intervjufrågor till SVA-läraren   

1a.  Hur ser du på modersmålsundervisningen relaterat till din yrkesroll? 

1 b. Hur kan du som SVA lärare se att modersmålundervisningen hjälper eleven i andra 

skolämnen. Ge ett exempel? 

 

Intervjufrågor till modersmålsläraren 

2. Finns det någon skillnad på modersmålsundervisningen för (andra generationens) 

invandrarelever födda i Sverige och på elever som precis har kommit till Sverige? 

Motivera hur.  

 

3.  Finns det något samarbete mellan modersmålsläraren och ordinarie läraren om vad 

som ska läras ut till eleverna? 

 

Om inte-Vem styr modersmåls-undervisningen? är det eleven beroende på vad denne är 

i för behov inom lärandet, eller har modersmålsläraren en egen planering för eleverna 

vad som ska läras ut? 

Finns det något samarbete mellan undervisningen i det svenska -språket och 

modersmålet för att underlätta språket? 

4.  Får eleven välja själv om eleven vill ha modersmålsundervisning eller inte? 

5. Brukar man kontrollera modersmålsläraren hur denne utformar undervisningen? I så 

fall vem utför detta och hur går man tillväga? 

 

 

 

Intervjufrågan till samordnare för modersmålsfördelningen  

 

6.      Hur många gånger i veckan har eleven modersmålsundervisning, sker det utanför 

skoltid? I så fall varför?  

- Vilka andra direktiv styr modersmålsundervisningen?  

- Vad har rektorn för roll i modersmålsundervisningen?  
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- Vad har du som samordnare för roll i modersmålsundervisningen?  

- Vilka resursfördelningar finns det för modersmålsundervisning? Och hur går det till 

? och vem ansvar för vad ?  

 

 Intervjufrågor till eleven 

1. Hur känns det att ha modersmålsundervisning? 

 Vad lär du dig? 

2. Hjälper ditt modersmål dig i andra ämnen?  

    Ge exempel? 

      3.      Varför vill du kunna tala och skriva på ditt modersmål?  

          Motivera? 

 

 (Då eleven på fråga 3 svarar att denne inte vill medverka på modersmåls- 

undervisningen, ställs denna följdfråga) 

 

4.      Om du inte vill lära dig modersmål varför går du på modersmålundervisning? 

5.      Vilka tider brukar du ha modersmålsundervisning?  

 

         Är det utanför skoltid, och vad tycker du i så fall om det?   

 

Intervjufrågor till föräldern 

 

1.  Vad tycker du om modersmålsundervisningen är det viktigt för dig att ditt barn har 

modersmålsundervisning? I så fall varför? 

2.  I vilken utsträckning använder ni modersmål hemma ?  Kryssa för det som känns rätt 

för dig, alternativ A, B eller C 

A. Talar enbart modersmål hemma 

B. Talar både modersmål och svenska 

C. Talar mest svenska, motivera ditt svar? 


