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Sammandrag
I alla skolämnen ställs krav på goda språkkunskaper vilket är problematiskt för det
ökade antalet elever med annat modersmål än svenska. Eftersom tidigare forskning
påvisat starka positiva relationer mellan kunskaper i modersmål och andraspråk är det
viktigt att veta mer om modersmålsstödet i svenska skolor. Denna studie avsåg att
undersöka huruvida elevers syn på flerspråkighet relaterade med deras upplevda
språkfärdigheter i modersmålet och det svenska språket. Hypotesen var att
flerspråkighet värderades högre av de elever som uppskattade språkfärdigheterna i de
båda språken som goda och som värdefulla. Dessutom undersöktes hur undervisningen
allmänt stärkte flerspråkigheten och elevernas uppfattning av det modersmålsstöd som
där gavs. Detta ansågs speciellt viktigt då alla elever inte utnyttjar sin rätt till
modersmålsstöd. Hypotesen var att elever med annat modersmål än svenska önskade att
undervisningen syftade till att stärka flerspråkigheten genom ett synliggörande och
värdesättande av alla språk i alla klassrum och av alla lärare. Relationen mellan
upplevelsen av att vara flerspråkig och språkfärdigheter i de två språken bekräftades,
och det framkom tips på synliggörandet av modersmålet i skolans verksamhet.
Dessutom tydliggjordes det att inte alla elever önskade få sitt modersmål synliggjort.
Relationen mellan synliggörandet av alla språk och den stärkta upplevelsen av att vara
flerspråkig kom därför enbart att till viss del bekräftas. Resultaten från denna studie
replikerade den tidigare påvisade positiva relationen mellan språkfärdigheterna i
modersmålet och det svenska språket. Viktigare var dock de resultat som visade hur
skolans verksamhet med enkla medel skulle kunna arbeta vidare med och utveckla sitt
arbete med modersmålsstöd i undervisningen.
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Isabella Kihlström

1 Inledning
Flera språkforskares undersökningar har visat att långvarig och kontinuerlig
modersmålsundervisning inverkar positivt på andraspråkselevers skolframgång (Hill,
1996;

Thomas

&

Collier,

2002).

Trots

den

påvisade

betydelsen

av

modersmålsundervisning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling väljer
endast drygt hälften (54 %) av de som är berättigade till modersmålsundervisning att
delta i denna (Skolverket, 2008).
Genom att granska hur elever med annat modersmål än svenska värderade sin
flerspråkighet och huruvida synen på flerspråkighet relaterade med språkfärdigheter i
modersmålet och andraspråket, i detta fall det svenska språket, avsågs att öka
förståelsen om flerspråkighet och dess betydelse för individen och samhället. I studien
undersöktes även hur dessa elever ansåg att skolan och undervisningen kunde utformas
så att båda språken utvecklades. Detta för att öka förståelsen kring värdet av att använda
modersmålsstöd i undervisningen och verka för att stärka upplevelsen av att vara
flerspråkig.

1.1 Syfte och frågeställning
Det generella syftet med denna uppsats var att skapa en ökad förståelse kring huruvida
den växande gruppen av elever med annat modersmål än svenska såg sig som
flerspråkiga och ifall detta kunde relateras till deras upplevda färdigheter i modersmålet
och andraspråket. Dessutom avsågs att öka förståelsen kring värdet av modersmålsstöd
samt hur detta stöd skulle kunna utformas. För detta utformades följande två specifika
frågeställningar:


Hur relaterar synen på flerspråkighet med språkfärdigheterna i modersmålet och
andraspråket?



Hur upplever elever med annat modersmål än svenska att skolans undervisning tar
vara på deras språk och utformas för att stärka deras flerspråkighet?

1.2 Bakgrund
Flera granskningar (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2008) har rapporterat om
studier beträffande undervisningen av elever med annat modersmål än svenska vilka
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visade att a) det genomsnittliga meritvärdet hos elever med annat modersmål än svenska
var lägre än hos enspråkiga elever, b) chansen att nå skolframgång och att utveckla sin
flerspråkighet ökade hos elever med annat modersmål än svenska om undervisningen
skedde parallellt på modersmålet och andraspråket, och c) modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmålet ökade möjligheterna för de elever som ännu inte
behärskade undervisningsspråket fullt ut att följa med i den ordinarie undervisningen.
Mer specifikt visade det sig att meritvärdet hos elever med annat modersmål än
svenska som inte deltog i modersmålsundervisning i genomsnitt var 27 poäng lägre i
jämförelse med elever med svensk bakgrund. Kanske mer intressant var att elever som
deltog i modersmålsundervisning hade ett meritvärde som i genomsnitt var 12 poäng
högre än elever med svensk bakgrund. Trots dessa siffror rapporterades att eleverna
verkade vara omedvetna om sambandet mellan modersmålets betydelse och
skolframgång, dessutom visade det sig att många skolor brustit i informationsflödet
kring vem som var berättigad till modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet (Skolinspektionen, 2010). Frågor kring modersmål och elevernas rätt till
modersmålsstöd eller modersmålsundervisning uppfattades ofta inte som skolans
ansvarsområde (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2008). Språkkunskaperna i de två
språken visade sig vara relaterade med hur väl eleverna klarade skolan (Hill, 1996;
Thomas m.fl., 2002). Viktigare för denna uppsats var dock att goda kunskaper i
modersmålet var förenade med större framgångar i såväl svenskämnet som i skolans
övriga ämnen (Lindberg & Hyltenstam, 2013; Skolinspektionen, 2010). Ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt lyftes fram som en förutsättning för att de flerspråkiga
eleverna skulle klara av att utveckla såväl kunskaper i det svenska språket som
kunskaper i andra skolämnen.
Modersmålets påvisade betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling och
skolframgång även i Sverige gör denna studie relevant. Förhoppningen är att denna
studie, genom sitt försök att öka förståelsen kring flerspråkighetens betydelse,
modersmålsstöd och hur sådan kan utformas, ska kunna stödja lärare i beredskapen av
att ta emot och undervisa elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder. I nästa
avsnitt kommer därför en hypotes utvecklas mot bakgrund av ovannämnda tidigare
forskning.
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
I detta avsnitt kommer teoretiska perspektiv och centrala begrepp som används i arbetet
med denna uppsats presenteras. Därefter lyfts relevant forskning knuten till
flerspråkighet, modersmålsstöd och undervisning av elever med annat modersmål fram.

2.1 Teoretiskt perspektiv
Mot bakgrund av modersmålets positiva inverkan på skolframgång hos elever med
annat modersmål än svenska togs två hypoteser fram i relation till uppsatsens
frågeställning:

1. Elever med annat modersmål än svenska värderar sin flerspråkighet högre om i)
de upplevda färdigheterna i modersmålet och svenska språket uppskattas som
goda och ii) om båda språken ses som värdefulla av såväl individen som
omgivningen.
2. Elever med annat modersmål än svenska önskar att undervisningen ska syfta till
att stärka flerspråkigheten genom att alla språk synliggörs och värdesätts i alla
klassrum och av alla lärare.

För att testa dessa hypoteser formulerades ett frågeformulär (Bilaga B) som presenteras
vidare i Metod och bearbetning av data. Den första hypotesen testades genom en
granskning av korrelationen mellan självuppfattningen av flerspråkighet i relation till
språkfärdigheter i modersmålen och andraspråket. Hypotesen var att höga
språkfärdigheter i språken skulle visa sig vara positivt relaterade till upplevelsen av att
se sig som flerspråkig, vilket i sin tur också skulle vara positivt relaterade till att
flerspråkighet och språken i sig skulle värderas högt. Den andra hypotesen testades
genom frågorna som rörde modersmålens eventuella närvaro i skolan och
undervisningen. Hypotesen var att eleverna önskade ha modersmålen synliga i
klassrummet och att alla språk skulle anses likvärdiga.

2.2 Begreppsbeskrivning
Följande

begrepp

kommer

definieras

nedan:

meritvärde,

flerspråkighet,

modersmålsstöd, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och transspråkande.
Detta för att underlätta förståelsen av dessa begrepp i det fortsatta läsandet.
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Meritvärde används i ansökan från grundskola till gymnasium och från
gymnasium till eftergymnasiala studier. Meritvärdet grundas på en uträkning mellan
det satta betyget och antalet ämnen eller kurser som betygsatts (Antagning, 2014;
Skolverket, 2016). Denna studie använder begreppet som en indikator för hur väl
elever med annat modersmål än svenska lyckas i skolan.
Flerspråkighet kan definieras på många olika sätt, exempelvis som individens
färdigheter i språk (Lindberg m.fl., 2013). I denna studie läggs betoningen på
flerspråkighet på en subjektiv och självvärderande nivå där elevernas egna tolkningar
och uppfattningar av begreppet ligger till grund för undersökningen. Då informanterna
kom att ha två språk eller mer valdes därför begreppet flerspråkighet framför
tvåspråkighet.
Modersmålsstöd innefattar både modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmålet. Undervisning i modersmål ska erbjudas om minst en vårdnadshavare
har annat modersmål än svenska. Detta språk ska då vara en del av det dagliga
umgängesspråket, dessutom krävs redan befästa och goda kunskaper i språket.
Studiehandledning på modersmålet är en särskild stödinsats som ska ges när den krävs
för att eleverna ska kunna följa med i undervisningen (Gymnasieförordningen, 2010).
Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet bygger på ett parallellt
utvecklande av elevernas språkliga färdigheter och ämneskunskaper. Eftersom alla
skolämnen

idag

kräver

språkutveckling

behöver

inte

ett

språk-

och

kunskapsutvecklande arbetssätt enbart bedrivas av en språklärare, istället förespråkar
detta arbetssätt användningen av elevernas modersmål i all undervisning (Lindberg
m.fl., 2013).
Transspråkande är en pedagogisk metod där lärarna använder elevernas
flerspråkighet som en resurs i klassrummet, både i själva undervisningen och i designen
av klassrumsmiljön. Det innebär att man i undervisningen arbetar parallellt med
modersmålen och andraspråket och att det i klassrummet finns litteratur och användbara
begrepp från elevernas modersmål representerade. Centralt är att språken ses som
likvärdiga och som olika källor för kunskapsinhämtande (Garcia & Seltzer, 2016).

2.3 Flerspråkiga elevers väg till skolframgång
Tidigare nämnda studier över modersmålsundervisningens positiva inverkan på
andraspråkselevernas skolframgång (Hill, 1996; Thomas m.fl., 2002) visade att elever
som

deltog

i

modersmålsundervisning

lyckades

bättre

än

de

enspråkiga
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klasskamraterna. Dessutom sjönk dessa elevers meritvärde om de valde att avbryta
modersmålsundervisningen. I den amerikanska studien (Thomas m.fl., 2002)
konstaterades även att de elever som lyckades bäst var de som studerat sitt modersmål
under minst sex år parallellt med undervisningsspråket. Enligt dessa resultat är goda
färdigheter i modersmålet grundläggande för ett väl utvecklat andraspråk och därmed
även för den allmänna kunskapsutvecklingen i skolan. Därför borde modersmålsstöd ha
en given plats i skolan, som modersmålsundervisning eller som en möjlighet att
använda sitt modersmål i tillägnandet av ämneskunskaper (Nygren-Junkin, 2006).
Vidare forskning av den allmänna kunskapsutvecklingen och språkens roll i
klassrummet har undersökts genom en granskning av elevernas attityd till sina språk
och vad som drev dem mot en lyckad språkinlärning (Baker & MacIntyre, 2000; Noels,
Pelletier, Clément & Vallerand, 2000). Resultaten från dessa studier visade att elever
skiljde sig åt i vad som motiverade deras inlärning och användning av andraspråket. I en
jämförelse av två elevgrupper som skiljdes åt i undervisningsspråk upptäcktes skillnader
i viljan att kommunicera på språken. Den första elevgruppen hade andraspråket som
huvudsakligt undervisningsspråk, medan den andra elevgruppen endast använde
andraspråket i samband med lektioner i andraspråket och inte vid skolans övriga
ämnesundervisning (Baker m.fl., 2000). Eleverna i den första gruppen motiverades av
en oro att halka efter sina kamrater samtidigt som deras andraspråk utvecklades genom
en kontinuerlig tillämpning av den kunskap de tillägnade sig i språket. Eleverna i den
andra gruppen motiverades istället av en positiv självkänsla kring sin hantering av
språket vilket relaterade till en positiv utveckling och vice versa. Detta indikerade att en
kontinuerlig kontakt med andraspråket successivt minskade oron att använda språket
vilket ökade användningen och därigenom förmågan, vilket ledde till en positiv spiral
(Baker m.fl., 2000). I den andra studien påvisades en positiv relation mellan att lära sig
ett

språk

i

en

självbestämmande

miljö

och

benägenheten

att

ge

upp

andraspråksinlärningen när eleven kände oro i inlärningsprocessen (Noels m.fl., 2000).
Följaktligen förväntas deltagarna i studien som presenteras i denna uppsats att
uppvisa högre färdigheter i andraspråket när de motiveras av uppfattningen av att vara
flerspråkiga. Dessutom bör ett synliggörande av alla språken i undervisningen, på
elevernas villkor, ses som ett uttryck för individanpassad undervisning i syfte att stärka
elevernas flerspråkighet. Tidigare studiers avsaknad, av hur elevens uppfattning av att
vara flerspråkig påverkade den upplevda språkförmågan, och hur modersmål och
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andraspråk kan samexistera i klassrummet och där stötta andraspråkseleverna att nå
framgång, ger denna studie relevans.

2.4 Att undervisa elever med annat modersmål
Det växande antalet elever med annat modersmål i den svenska skolan gör det relevant
att studera debatten kring undervisning av dessa elever (Cummins, 2000, 2007; Garcia
m.fl., 2016, Lindberg m.fl., 2013; Lucas & Katz, 1994; Nygren-Junkin, 2006;
Skolinspektionen, 2010; Svensson, 2016). Genom dessa studier kan lärare få en vidgad
insikt beträffande arbetet med denna heterogena grupp elever. Det visade sig vara
betydelsefullt att låta de flerspråkiga eleverna använda redan befästa språk- och
ämneskunskaper för att effektivisera inlärningen av nya kunskaper (Cummins, 2007),
särskilt i de fall då elevernas förkunskaper var knutna till modersmålet. Om eleverna
inte fick fortsätta använda sig av modersmålet i tillägnandet av nya språk- och
ämneskunskaper riskerade de att studiemässigt hamna efter sina klasskamrater. Dock
syntes det vara problematiskt att acceptera förekomsten av samtliga elevers modersmål i
klassrummet (Skolinspektionen, 2010), för trots att många lärare var positiva till att
stärka modersmålets roll i skolan kom en potentiell språkbarriär mellan elev och lärare
också mellan elev och elev att upplevas som svårhanterlig och skrämmande.
Precis som nämnts ovan ställer alla skolämnen idag krav på språkutveckling,
vilket betyder att samtliga lärare spelar en avgörande roll för elevernas skolframgång.
Det bör därför inte ses som enbart språklärarnas angelägenhet att intressera sig för de
flerspråkiga elevernas språkutveckling (Lindberg m.fl., 2013). Eftersom lärare kan anse
det vara svårt att veta hur de kan stötta de flerspråkiga eleverna har en rad
klassrumsaktiviteter sammanställts av forskare (Cummins, 2007; Lucas m.fl., 1994) för
att visa hur enkelt det kan vara att bistå flerspråkiga elever i skolan utan att läraren
behöver kunna alla de språk som förekommer i klassrummet (Cummins, 2007). Elever
uppmanades exempelvis att använda tvåspråkiga ordböcker som en resurs och att
diskutera skolarbeten på modersmålet när de var hemma. De råddes även till att läsa
skönlitterära böcker på sina modersmål (Lucas m.fl., 1994). Med målet att gå från
separata klassrumsaktiviteter till att skapa en undervisningsmiljö har transspråkande
som pedagogisk metod grundats. Denna metod visade sig vara fördelaktig för
flerspråkiga elever i sin språk- och kunskapsutveckling. Denna undervisning bygger på
meningsfulla sammanhang och språken ses som resurs och inte som hot i inlärningen av
andraspråket (Garcia m.fl., 2016; Svensson, 2016). De lärare som använde
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transspråkande pedagogik behövde varken vara flerspråkiga eller kunna alla sina elevers
modersmål. Istället fokuserade de på klassrumsmiljön, där alla elevers modersmål
synliggjordes i form av litteratur och begrepp som användes i undervisningen. Genom
denna pedagogik höjdes värdet av varje modersmål och kunskapsinhämtningen
fördjupades genom en befästning av begrepp och fenomen på elevernas alla språk.
Deltagarna i denna studie förväntas därför se det som betydelsefullt att fortsätta
utveckla sitt modersmål i tillägnandet av nya språkliga färdigheter och ämneskunskaper.
Dessutom väntas elevernas tankar kring undervisningen och lärarnas förmåga att hjälpa
varje elev nå skolframgång levandegöra ett annars så objektifierande område som
språkutveckling ofta framställs som i andra studier.

3 Metod och material
I detta avsnitt presenteras valet och utformningen av den metod och det material som
använts för att testa de tidigare nämnda hypoteserna.

3.1 Metod och bearbetning av data
Denna uppsats var en del av ett större projekt som mynnade ut i tre kandidatuppsatser
som alla tog upp olika aspekter av språkinlärning. Vi skapade ett gemensamt
frågeformulär (Bilaga B), och av de frågor som ställdes bearbetades därför enbart vissa
inom ramen för denna uppsats. Frågeformuläret bestod av enkätfrågor som utarbetats av
andra forskare (Gullberg & Indefrey, 2003; Hollingshead, 1975) och av en
självskattning som utarbetats ur en mall för självbedömning av språkkunskaper
(Europeiska rådet, 2013).
Enkäten utformades för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. I de
kvantitativa frågorna ombads informanterna att på en sex-gradig Likertskala gradera
grad av samtycke utifrån en rad frågor och påståenden. De kvantitativa frågorna följdes
av kvalitativa uppföljande frågor där informanterna gavs möjlighet att förklara
graderingen så man bättre kunde förstå de kvantitativa data. Fördelarna med en
kombinerad forskningsansats var att det öppnade upp för en bred och detaljerad
datainsamling. Informanterna var anonyma i formuläret, detta var speciellt viktigt då det
i vissa fall fanns en tidigare relation som skulle kunna påverka studenternas objektivitet
(Denscombe, 2016). Informanterna var inte utvalda i ett särskilt syfte och deras
representativitet kan därför inte ifrågasättas (Denscombe, 2016). Frågorna lades in i ett
Google Formulär vilket möjliggjorde att en länk enkelt kunde delas ut till intresserade
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under lektionstid. Dessutom kunde länken läggas ut på en Facebook-sida för svenska
som andraspråk. För att samla in data i ett klassrum krävdes skriftligt samtycke från
informanterna, ett samtyckesformulär (Bilaga A) delades därför ut. Samtycke krävdes
dock inte från Facebook-deltagare där det frivilliga deltagandet i sig ansågs styrka ett
samtycke (Denscombe, 2009). Eftersom informanterna i denna studie bestod av elever
som var äldre än 15 år krävdes enbart informanternas och inte vårdnadshavarnas
godkännande för deltagande i den vetenskapliga studien (Denscombe, 2009). De som
valde att delta i studien samlades i ett klassrum av respektive student för att besvara
frågeformuläret. Deltagarna hade då möjlighet att ställa frågor under tiden. De som
istället deltog via Facebook förblev en mer okontrollerad grupp av oss studenter.
Genom Google Formulär sammanställdes kvantitativ data automatiskt i ett Excelformat. Detta förfarande förenklade analysen då den mänskliga faktorn uteblev. Därför
behövde studenterna inte oroa sig för att fel siffror fördes in i de figurer och tabeller
som presenteras i uppsatsernas resultat-del. Excel användes för uträkning av
medelvärde, standardavvikelser och standardfel. Genom att visuellt inspektera
felstaplarna i histogrammen kunde skillnader mellan grupper definieras som statistiskt
signifikanta eller icke signifikanta.

3.2 Informanter
För att rekrytera deltagare till studierna valde respektive student att fråga elever på sin
skola om de var intresserade av att delta i studien. Här gynnades vi alla av att använda
ett

gemensamt

utarbetat

frågeformulär

som

inkluderade

gemensamma

och

studiespecifika frågor då deltagarantalet blev större när data samlades in till alla frågor.
Valet av informanter var framtaget, förutom att de var lätta att tillgå, också för att få en
så stor spridning som möjligt rörande modersmål och kontakt med det svenska språket.
Totalt besvarade 60 informanter frågeformuläret av vilka alla inkluderades i denna
studie. Av de 60 informanterna (Tabell 1) var drygt hälften kvinnor. Merparten av
informanterna var SvA-elever och lika många delar uppgav att de läst respektive inte
läst modersmål.
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Tabell 1
Informanter
Individer Född i Sverige

Kurs

Läst modersmål

N (Kv)

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Kön

Ja

Nej

Sv

SvA

Sfi

Ja

Nej

Vet ej

60 (33)

5 (8)

55 (92)

9 (15)

42 (70)

9 (15)

27 (45)

27 (45)

6 (10)

Notering: N = totalt antal informanter, Kv: antalet kvinnliga informanter, Kurs: Sv, svenska, SvA,
svenska som andraspråk, Sfi, svenska för invandrare. Förutom första kolumnen så anges antal följt av
procentandel av totala antalet inom parentes.

3.3 Reliabilitet och validitet
Denna studie eftersträvade hög reliabilitet och därför användes frågor som redan testats
i andra studier. Detta inkluderade de frågor som fokuserade på språklig historia och
språkanvändning (Gullberg m.fl., 2003) och på SES (Hollingshead, 1975). Redan
testade frågor ökade trovärdigheten i de svar som gavs då de även går att jämföra med
andra forskares resultat (Denscombe, 2009). En noggrann redogörelse av den metod
som användes för insamling och analys av data möjliggör en replikation på
undersökningen, något som kan höja studiens reliabilitet. Studiens validitet ökade i och
med att vi var flera som använde samma frågeformulär vid datainsamlingen. Den
enskilde studenten kunde därför inte styra exakt vilka respondenterna skulle vara. Då de
tre kandidatuppsatserna hade enskilda frågeställningar att söka svar på och egen hypotes
att testa kunde undersökningen inte styras mot ett för den enskilde studentens önskat
resultat i syfte att bekräfta dennes tankar kring ett förväntat resultat. Resultatet blev
därmed mer tillförlitligt. Validiteten stärktes även av att de kvantitativa data
sammanställdes av Google Formulär, den mänskliga faktorns felande uteslöts på så vis
när data kom att bearbetas.

3.4 Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet syftar till att skydda forskningsdeltagarna så
att ingen ska komma till skada eller få sin integritet kränkt under studiens gång eller
efteråt. I enlighet med Vetenskapsrådets råd har informanterna informerats om
innebörden av de fyra kraven i framför allt samtyckesblanketten (Bilaga A) men även
som en sista påminnelse i frågeformuläret (Bilaga B). Särskilt i samtyckesblanketten
framgick forskningens syfte och att deltagandet var frivilligt vilket gav informanterna
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rätt att avbryta sitt deltagande om så önskades. Informanterna ombads lämna sitt
skriftliga samtycke att delta genom att skriva under samtyckesblanketten eftersom ett
fysiskt dokument, i jämförelse med ett digitalt, underlättade signeringen. I blanketten
framgick även att frågeformuläret var anonymt och att data som samlades in endast
kommer användas i forskningssyfte i de tre projekten.
Varje student kom att skriva sin egen samtyckesblankett som ett steg i
utbildningen.

Dock

utformades

alla

samtyckesblanketter

i

enlighet

med

Vetenskapsrådets råd. Samtyckesblanketten som användes vid min insamling av data
finns med som bilaga A.

4 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras de kvantitativa och kvalitativa data som samlats in med hjälp
av frågeformuläret. Studiens kvantitativa data har i sin helhet sammanställts i figurer
vilka levandegjorts med hjälp av ett urval från de kvalitativa data där eleverna fått
möjlighet att förklara hur de tänkt när de svarat på graderingen. Att så många olika svar
angavs gjorde att ett representativt urval bland elevernas kommentarer valdes ut för att
utgöra exempel på variationen i elevernas tankar och åsikter. Avsnittet är indelat efter
de två frågeställningarna. Avsnittets första del behandlar därför elevernas upplevda
språkfärdigheter och deras syn på flerspråkighet medan den andra delen behandlar
språkens roll i skolans undervisning och huruvida den kan tänkas stärka elevens
upplevelse av att vara flerspråkig.

4.1 Upplevda språkfärdigheter och synen på flerspråkighet
På frågan om eleverna såg sig som flerspråkiga eller inte (Bilaga B, fråga 11a) visade
det sig att de flesta elever ansåg sig vara flerspråkiga medan ett fåtal inte ansåg sig som
flerspråkiga. En liten del av eleverna kunde inte fastställa sig som endera flerspråkig
eller inte (Figur 1). Flerspråkigheten motiverades med att de upplevde sig kunna tala
och

växla

mellan

flera

språk

beroende

på

kommunikationssituation

och

kommunikationspartner. De som kryssade i att de inte ansåg sig vara flerspråkiga
respektive inte visste om de ansåg sig vara flerspråkiga uppgav att de inte behärskade
det svenska språket tillräckligt väl för att kunna anses som flerspråkig. De avfärdade
dock inte att de i framtiden eventuellt skulle kunna ändra ståndpunkt i frågan (Bilaga B,
fråga 11b).
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Som en följdfråga till ovanstående fick eleverna gradera huruvida flerspråkighet
var något positivt eller inte (Bilaga B, fråga 12a). Nästan alla elever var positiva till
flerspråkighet (Figur 1) och beskrev fördelarna med flerspråkigheten som en
dörröppnare inför framtiden. Flera uppgav att språken ger en möjlighet att jobba
internationellt och flytta utomlands, men även att man kan få ett rikt socialt liv med
många vänner. De som uppgav sig vara negativa till flerspråkighet angav orsaker som
kan tolkas som en rädsla att glömma sitt modersmål vid inlärning av nya språk (Bilaga
B, fråga 12b).

Figur 1. Attityd till flerspråkighet. Här visas procentsatsen för hur stor del av informanterna som uppfattar
sig själva som flerspråkiga eller inte och om informanterna ser flerspråkighet som positivt eller inte. Mer
specifikt, histogrammen representerar svaren på fråga 11a: Ser du dig som flerspråkig? och 12a: Är
flerspråkighet något positivt? (Bilaga B).

Eleverna fick själva värdera sin språkförmåga på fem områden inom modersmålen och
svenska språket (Bilaga B, fråga 20a-j). Den språkliga förmågan i modersmålet skilde
sig inte mellan grupptillhörighet (Bilaga B, fråga 11a), det vill säga huruvida eleverna
svarade Ja, Nej eller Vet ej på frågan om de såg sig som flerspråkiga (Figur 2).
Variationen inom dessa grupper var mindre hos den grupp som såg sig som flerspråkig,
vilket visualiseras i felstaplarnas längd. Detta var att förvänta då variationen alltid är
större i mindre grupper än i grupper som inkluderar fler. De som ansåg att de inte såg
sig som flerspråkiga uppgav generellt sämre tilltro till sin språkliga förmåga på sitt
modersmål än de som ansåg sig vara flerspråkiga (Bilaga B, fråga 20b, 20d, 20f, 20h
och 20j; Figur 2). Viktigt att notera var dock att det inte fanns signifikanta skillnader
mellan grupperna förutom i att skriva texter, vilket kan ses genom att undersöka
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felstaplarna. Endast när staplarna inte överlappar varandra finns en signifikant skillnad,
därför ska de tre grupperna anses ha samma språkliga förmågor i sina modersmål.

Figur 2. Självbedömning av språkfärdigheter i modersmål. Ja = ser sig som flerspråkig. Nej = ser sig inte
som flerspråkig. Vet ej = vet ej om hen ser sig som flerspråkig eller inte. Histogrammet visar
medelvärden av självbedömningen av språkfärdigheterna på en Likertskala mellan 1-6 (Y-axeln) på
svaren som lämnats på fråga 11a: Ser du dig som flerspråkig?, 20b: Hur väl uppfattar du att du förstår när
någon talar till dig på ditt modersmål?, 20d: Hur väl uppfattar du att du förstår när du läser texter på ditt
modersmål?, 20f: Hur väl uppfattar du att du kan föra ett samtal med en annan människa på ditt
modersmål?, 20h: Hur väl uppfattar du att du kan tala på ditt modersmål? och 20j: Hur väl uppfattar du att
du kan skriva texter på ditt modersmål? (Bilaga B och X-axeln). Felstaplarna anger standardfelen inom
varje grupp och fråga. Felstapelns övre och nedre markering visualiserar inom vilket spann de flesta
informanter i respektive grupp rörde sig.

De tre grupptillhörigheterna (Bilaga B, fråga 11a) skiljde sig åt i hur de skattade sin
språkliga förmåga i det svenska språket (Bilaga B, fråga 20a, 20c, 20e, 20g och 20i;
Figur 3). Till skillnad från färdigheten i modersmålet skattade ja-gruppen sina
färdigheter i svenska högre än båda de andra grupperna i alla avseenden utom skriva
texter. Dessutom skattade vet ej-gruppen sina färdigheter i svenska högre än nejgruppen. Utöver det såg man att de som ansåg sig vara flerspråkiga i alla avseenden
också skattade sin språkliga förmåga högre i modersmålet än i andraspråket (Figur 2
och 3).
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Figur 3. Självbedömning av språkfärdigheter i svenska. Ja = ser sig som flerspråkig. Nej = ser sig inte
som flerspråkig. Vet ej = vet ej om hen ser sig som flerspråkig eller inte. Histogrammet visar
medelvärden av självbedömningen av språkfärdigheterna på en Likertskala mellan 1-6 (Y-axeln) på
svaren som lämnats på fråga 11a: Ser du dig som flerspråkig?, 20a: Hur väl uppfattar du att du förstår när
någon talar till dig på svenska?, 20c: Hur väl uppfattar du att du förstår när du läser texter på svenska?,
20e: Hur väl uppfattar du att du kan föra ett samtal med en annan människa på svenska?, 20g: Hur väl
uppfattar du att du kan tala svenska? och 20i: Hur väl uppfattar du att du kan skriva texter på svenska?
(Bilaga B och X-axeln). Felstaplarna anger standardfelen inom varje grupp och fråga. Felstapelns övre
och nedre markering visualiserar inom vilket spann de flesta informanter i respektive grupp rörde sig.

4.2 Språkens roll i skolans undervisning
De flesta elever uppgav att färdigheter i modersmålet gynnar eller till viss del gynnar
andraspråksinlärningen (Bilaga B, fråga 13a; Figur 4). Eleverna betonade framför allt
fördelarna med en utvecklad grammatisk förståelse och kännedom om modersmålets
grammatiska regler, satsbyggnad och lexikologi vid inlärning av nya språk. Det fåtal
elever som ställde sig frågande till modersmålets roll för deras språkutveckling skilde
på om språken var närbesläktade eller inte då stora skillnader i ljud och skrift ansågs
problematiskt (Bilaga B, fråga 13b). Liknande resultat visades om modersmålet även
ansågs gynna andra skolämnen (Bilaga B, fråga 14a; Figur 4). Ämneskunskaper redan
förvärvade på modersmålet, framför allt inom matematik, ansågs vara betydelsefulla i
elevernas strävan mot att utveckla och fördjupa sitt kunnande (Bilaga, fråga 14b).
De flesta elever ansåg att det var av stor till mycket stor betydelse att fortsätta
utveckla sitt modersmål (Bilaga B, fråga 15a; Figur 4). Genom modersmålet
rapporterade eleverna att de kunde bibehålla sin kontakt med släkt och vänner i
hemlandet. Dessutom uppgavs en stark koppling mellan modersmål, kultur och
identitet. Ett parallellt utvecklande av båda språken ansågs av många som fördelaktigt
då flerspråkigheten uppgavs ge en frihet utan landsgränser. Kunskap i ett språk sågs
som en möjlighet att förvärva internationella yrken och vänskapsrelationer. Det fåtal

15

Isabella Kihlström

som såg det som mindre viktigt att fortsätta utveckla modersmålet betonade svårigheten
med att hålla isär språken och att inlärningen av andraspråket försämrades av att dela
fokus på fler språk (Bilaga B, fråga 15b).

Figur 4. Synen på modersmålet och dess roll. Histogrammet visar medelvärden på en Likertskala mellan
1-6 (Y-axeln) på svaren som lämnats på fråga 13a: Kan färdigheter i ditt modersmål göra det lättare för
dig att lära dig svenska?, 14a: Kan färdigheter i ditt modersmål göra det lättare för dig att lära dig andra
skolämnen? och 15a: Är det viktigt att du får fortsätta läsa och bli bättre på ditt modersmål? (Bilaga B och
X-axeln). Felstaplarna anger standardfelen inom varje fråga. Felstapelns övre och nedre markering
visualiserar inom vilket spann de flesta informanter rörde sig.

Merparten av eleverna beskrev att flerspråkigheten främjades på deras skola (Bilaga B,
fråga 16a; Figur 5), detta motiverades med att alla språk fick utrymme i skolans
undervisning oavsett ämne eller kurs. Eleverna beskriver att de tilläts läsa sitt
modersmål och att de fick skriva skoluppgifter på modersmålet, förutom i svenskämnet.
De elever som inte ansåg att flerspråkigheten främjades uttryckte att de inte gavs
möjlighet att läsa sitt modersmål och att lärarna inte utnyttjade elevernas förkunskaper i
undervisningen. Deras språk fick därmed ingen särskild roll i skolans undervisning
(Bilaga B, fråga 16b).
Även om modersmålen, enligt eleverna, till viss del synliggjordes i skolan (Bilaga
B, fråga 17a; Figur 5) hade de mycket att önska när det kommer till modersmålens roll i
skolans undervisning. De upplevde att de måste prata svenska i skolan, oavsett deras
språkliga förmåga på detta språk, eftersom språkbarriären fick andra att tro att man
”snackar skit” om de inte förstår vad som sägs. Ett fåtal elever uppgav att modersmålet
var deras huvudsakliga kommunikationsspråk i skolan. Alla elever fann det dock inte
nödvändigt att få sitt modersmål synliggjort i undervisningen (Bilaga B, fråga 17b).
Ett fåtal elever uttryckte att tillgången till modersmålet i skolan var oönskad,
medan en stor andel såg modersmålets närvaro i skolans undervisning som stärkande för
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deras flerspråkighet (Bilaga B, fråga 18a; Figur 5). De elever som inte ansåg att skolans
undervisning stärkte deras flerspråkighet uttryckte att undervisning aldrig eller sällan
anpassades efter klassens flerspråkiga elever. Få lärare uppgavs av dessa elever kunna
förklara svenska språkets grammatiska uppbyggnad, något som de värdesatte för att
uppleva undervisningen som stärkande för deras flerspråkighet. Som stärkande för
elevernas upplevelse av att vara flerspråkiga framhävdes en klassrumsmiljö där
modersmålet sågs som en resurs och där eleverna tilläts diskutera och samtala med
lärare och klasskamrater på sitt modersmål om skolrelaterade saker. Med andra ord,
flerspråkigheten stärktes i de fall där språken fick en särskild roll i skolans
undervisning, oavsett ämne eller kurs. Flera önskemål rörande skolans undervisning
gavs, vilka alla kunde kopplas till ett önskat modersmålsstöd i alla ämnen eller kurser
som ingår i skolans undervisning. Exempelvis:


att få ut glosor och översättningar av begrepp innan lektionerna för att lättare kunna
följa ämnesinnehållet,



att alla texter skulle rättas språkligt även om ämnet i sig inte var ett språkämne,



att alla lärare skulle ha kunskap om det svenska språkets struktur och grammatiska
regler,



att ha tillgång till fler böcker på sitt modersmål,



att uppmuntras i att läsa och skriva på både modersmålet och andraspråket och



att erbjudas flera modersmålslektioner i veckan (Bilaga B, fråga 18b).

Figur 5. Modersmålens roll i skola och i undervisning. Histogrammet visar medelvärden på en Likertskala
mellan 1-6 (Y-axeln) på svaren som lämnats på fråga 16a: I vilken utsträckning anser du att din skola
arbetar för att stötta och stärka din flerspråkighet?, 17a: I vilken utsträckning synliggörs ditt modersmål i
skolan/i klassrummet? och 18a: Stärker undervisningens upplägg din flerspråkighet? (Bilaga B och Xaxeln). Felstaplarna anger standardfelen inom varje fråga. Felstapelns övre och nedre markering
visualiserar inom vilket spann de flesta informanter rörde sig.
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5 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras undersökningens val av metod medan resultatet av studien
relateras till den tidigare forskning som lyfts fram i introduktionen och bakgrunden och
diskuteras utifrån studiens frågeställning och hypoteser. Detta följs av en kort
diskussion kring möjlig vidare forskning i ämnet.

5.1 Metoddiskussion
Beslutet att använda en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats togs för att kunna
svara på frågeställningarna för denna undersökning. Kombinationen av statistisk data
och subjektiva åsikter ger resultatet en stadig grund att stå på samtidigt som det
levandegörs. Valet av metod för insamling av data, ett frågeformulär bestående av redan
beprövade frågor, är både en tidseffektiv metod och ett bra alternativ till en pilotstudie i
utarbetandet av fungerande frågor. Dock behöver man vara medveten om att denna
metod kräver ett större deltagarintresse eftersom storleken på urvalet påverkar
möjligheten att statistiskt säkerställa resultaten.
Det är värt att nämna att ett digitalt frågeformulär har fördelarna att det kan
generera stor mängd data på kort tid och över ett stort geografiskt område i och med att
det inte är platsbundet. Fördelaktigt är också att resultatet sammanställs av sig själv, det
vill säga att Google Formulär genererar en data-fil i Excel-format. Syftet med en enkät
är att den ska kunna genomföras utan närvaro av studenten själv, ämnets komplexitet
gjorde det dock svårt för denna målgrupp att genomföra enkäten på egen hand. Slutligen
måste man vara medveten om hur resultatet ska sammanställas och vilken svarstyp som
är lämpligast när hen skapar enkäten. Allt för att utesluta tolkningsmöjligheter för
informanterna och underlätta bearbetningen av data.

5.2 Resultatdiskussion
I studien kring flerspråkighet och modersmålsstöd bekräftas hypotesen att de elever som
upplever sig vara flerspråkiga värderar sina språkfärdighet på båda språken som bättre
än de elever som inte upplever sig vara flerspråkiga. Därför kan synen på flerspråkighet
sägas relatera med den upplevda språkförmågan. Alla elever har åsikter kring hur
modersmålsstöd bör utformas för att stärka flerspråkigheten i skolan. Mer specifikt, de
flesta elever önskar att alla språk får en särskild roll i skolan och i undervisningen,
oavsett ämne eller kurs, vilket enbart till viss del bekräftar hypotesen att alla elever
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önskar att få sina språk synliggjorda i alla klassrum och av alla lärare. Ett synliggörande
och parallellt utvecklande av alla språk framstår av de flesta, men inte av alla, som
stärkande för upplevelsen av att vara flerspråkig.
Resultaten från denna studie replikerar det som blivit rapporterat i tidigare studier
(Hill, 1996; Thomas m.fl., 2002) i påvisandet av betydelsen av långvarig och
kontinuerlig modersmålsundervisning parallellt med undervisning i andraspråket.
Studien ger stöd för att ett parallellt utvecklande av båda språken är fördelaktigt för att
eleven ska nå framgång i såväl skola som socialt i det svenska samhället. Dessutom kan
vi se att de elever som upplever sig ha en god språklig förmåga i båda språken även ser
sig som flerspråkiga. Alla som deltog i denna studie har varit berättigade till
modersmålsundervisning, och även om det inte förväntades att alla skulle ha deltagit i
modersmålsundervisningen (Skolverket, 2008) var det överraskade att det inte var fler
än drygt hälften som gjort detta. Det låga antalet skulle kunna bero på ett lågt intresse
hos eleverna eller också på dålig information kring rätten till sådan undervisning.
Studien visar även hur eleverna själva ser att undervisningens utformning kan förbättras
genom ett mer individanpassat förhållningssätt till modersmålets närvaro eller frånvaro i
skolan. Vissa elever önskar en ökad närvaro av alla sina språk, andra önskar viss eller
total frånvaro av modersmålen för att lättare ta till sig nya språk- och ämneskunskaper
på andraspråket. Intressant är att flera av elevernas förslag kring hur undervisningen
skulle kunna utvecklas har tidigare diskuterats av forskare (Cummins, 2007; Garcia
m.fl., 2016; Lindberg, 2013; Lucas m.fl., 1994; Skolinspektionen, 2010; Svensson,
2016). Elevernas förslag på hur undervisningen kan utvecklas berör det språk- och
kunskapsutvecklande arbetssättet (Lindberg, 2013; Skolinspektionen, 2010) och
transspråkande pedagogik (Garcia m.fl., 2016; Svensson, 2016), men även andra
undervisningsmetoder och klassrumsaktiviteter (Lucas m.fl., 1994; Cummins, 2007).
Tydligt är att eleverna, vare sig de deltagit i modersmålsundervisning eller inte, i de
flesta fall förespråkar tillgång till både modersmålet och svenska språket i skolan. Inte
bara eftersom många av dem har förkunskaper knutna till modersmålet (Cummins,
2007), utan även för att få fortsätta tillägna sig nya kunskaper inom såväl språkämnen
som kunskapsämnen på alla sina språk.
Ur detta kan man dra slutsatsen att elever finner behov av att läraren lyssnar in
gruppens önskemål rörande undervisningens utformning. Det finns även önskemål som
riktar sig till lärarutbildningens utformning då flera elever önskar få alla skoluppgifter
rättade språkligt även om uppgiften inte är språkrelaterad. Språkutveckling faller
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därmed inte bara på språklärarnas bord (Lindberg m.fl., 2013). Kompetensutbildning
bland personalen låter kanske banalt, men för att kunna arbeta för och sträva mot
samma mål behöver skolledningen ge sin personal den tid och de verktyg som behövs
för att sätta sig in i relevant forskning om lämpade undervisningsmetoder, men även om
vad som driver eleverna mot ökad skolframgång (Baker m.fl., 2000; Noels m.fl., 2000).
Efter vad som framkommit i denna undersökning är det inte svårt att hålla med om att
modersmålsstöd bör ha en given plats i skolan (Nygren-Junkin, 2006). Skolans personal
behöver vara öppen för hur elever med annat modersmål än svenska tolkar sin
flerspråkighet och vad de finner störst behov av, modersmålsundervisning eller
studiehandledning på modersmålet, och därefter hjälpa dem att få tillgång till det, helst i
alla klassrum och av alla lärare. Allt i syfte att de ska få chansen att nå ökad framgång.

5.3 Slutsatser
Innan denna studie genomfördes utvecklades två hypoteser som tidigare tagits upp i
avsnittet Teoretiska perspektiv. Den första hypotesen, att elever med annat modersmål
än svenska värderar sin flerspråkighet högre om de i) upplever språkfärdigheterna i
modersmålet och det svenska språket som goda och ii) där båda språken ses som
värdefulla av såväl individen som omgivningen, kan efter denna undersökning
bekräftas. De elever som ser sig som flerspråkiga är just de som anser sig ha en god
språkförmåga i mer än ett språk. Det är också de som beskriver betydelsen av att
fortsätta bevara och utveckla sina språk. Detta ligger troligtvis till grund för att de ställt
krav både på sig själva och på omgivningen att arbeta med och synliggöra språken. Den
andra hypotesen, att elever med annat modersmål än svenska önskar undervisning där
deras flerspråkighet stärks genom att alla språk synliggörs och värdesätts i alla klassrum
och av alla lärare, visar sig bli bekräftad men endast till viss del. De allra flesta eleverna
i undersökningen önskar sig en undervisning där både språk- och ämneskunskaper knyts
samman och bildar en helhet, vilket bekräftar den uppställda hypotesen. I motsats till
den uppställda hypotesen önskar en del elever en tydlig skillnad på när de olika språken
ska användas. En undervisning där alla språk alltid synliggörs anses av dessa elever
skapa förvirring i inlärningsprocessen och göra att de blandar samman de olika språken,
att fokus därmed tas från det som för dem anses viktigare – det vill säga inlärningen av
andraspråket. Vissa antyder till och med att de tror sig bli hämmade av modersmålets
närvaro. Därför kan denna hypotes endast sägas delvis bli bekräftad.
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Vad denna studie visat är att den svenska skolan idag står vid ett vägskäl där
förändring måste ske, och det måste ske snart. Skolledningen måste börja ta sitt ansvar
och skapa sig förståelse för vilka förändringar som måste vidtas för att stärka
modersmålets och flerspråkighetens status i både skolan och i samhället. För att dessa
förändringar ska kunna implementeras på rätt sätt behöver vi börja lyssna in elevernas
behov, pedagogisk personal behöver erbjudas kompetensutbildning i ämnet och
möjligheter till vidare kollegialt samarbete.

5.4 Vidare forskning
Från denna studie är det tydligt att vi behöver veta mer om flerspråkighetens betydelse
för individen och samhället, men också om modersmålsstöd och hur sådan kan
utformas. Denna information skulle bäst samlas in genom en renodlad kvalitativ studie
där data samlas in genom intervjuer istället för enkäter, vilket kräver att man förhåller
sig till ett färre antal informanter då insamlad data kommer vara mer djupgående och ta
tid att bearbeta. Man skulle också kunna välja att göra en renodlad longitudinell
kvantitativ studie med fokus på meritvärdet och hur detta skiljer sig åt beroende på om
informanterna deltagit i eller inte deltagit i modersmålsundervisning, samt jämföra
meritvärdet hos flerspråkiga och enspråkiga elever.
Intressant vore också att genomföra en liknande enkätstudie där informanterna
istället består av skolledare och pedagogisk personal för att se hur de anser sig arbeta för
att främja och stärka flerspråkighet, och vilka möjligheter och hinder de ser med att
bemöta elevernas önskemål i skola och undervisning. Den nu genomförda studien med
elevfokus kan då användas i en jämförelse med skolledningens och lärarnas svar för att
se hur de korrelerar med varandra.
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