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ABSTRACT

Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk upplever 
sin språksituation. Ett väl utvecklat modersmål är den bästa grunden för ett väl 
utvecklat andraspråk eftersom språkutveckling på båda språken går hand i hand.
Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med 18 elever med svenska som 
andraspråk i två olika skolor. De intervjuade eleverna gick i årskurs tre, fyra och 
fem. Resultatet pekar på att samtliga elever var positiva till modersmålet eftersom de 
då kan kommunicera med släktingar och vänner. Undersökningen visar även att 
lärare sällan tillvaratar elevers flerspråkighet i undervisning. Samtliga elever som 
hade behov av extra stöd i skolan tyckte att de fick tillräckligt hjälp och att de har 
haft framgång i skolsituation.
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1 INTRODUKTION

Jag har valt att skriva om tvåspråkighet för det är ett område som är intressant och 
engagerar mig.  Eftersom jag själv har upplevt hur det är att vara tvåspråkig och har 
erfarenhet inom det här området valde jag att skriva om det. 

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 1998) står det:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 
de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där 
(a.a., s5-6)

I dagens skola har elever och personal olika bakgrund, etnicitet, språk och religion. 
Vi lever i en globaliserad värld och påverkas av den på olika sätt. Människor har idag 
större möjligheter att växla mellan olika språk och identiteter förklarar Lorentz 
(2010). Lorentz ser flerspråkighet som en tillgång för människor som lever i ett 
demokratiskt samhälle. Idag handlar pedagogikens uppgifter om att den mer än 
tidigare ska bidra till att anpassa innehåll och form till den samhällsförändring som 
har inträffat de senaste trettio-fyrtio åren. Lorentz (2010) understryker att svensk 
pedagogisk forskning borde fokusera mer på hur skolans pedagogik ska stämma 
överens med hur elever tänker, lever och vad de gör. Skolan ska anpassas till dagens 
samhälle som är en del av en globaliserad, mångkulturell och internationaliserad 
värld.

I dagens samhälle finns olika anledningar till att människor vill lär sig nya språk. En 
av de anledningarna är den stora internationella migrationen. Det finns olika orsaker 
bakom människors migration. Det kan vara krig, politisk oro eller ekonomisk 
obalans (Hyltenstam & Lindberg 2004). Migrationen medför att människor måste 
tillägna sig det nya landets språk och kultur. En annan anledning är att allt fler 
människor reser runt i världen och skaffar sig internationella kontakter i mycket 
större omfattning. I sådana sammanhang har man mest behov att lära sig globala 
språk som engelska och givetvis de språk som talas i enskilda länder och regioner. 
Ytterligare anledning till språkinlärning är ”närkontakten” mellan olika 
befolkningsgrupper. De som talar ett minoritetsspråk har ett obetingat behov av att 
lära sig majoritetsspråk som pratas i deras nära omgivningen.

Mot denna bakgrund har frågan om andraspråksinlärning och andraspråksanvändning 
blivit ett livligt och mångfasetterat internationellt forskningsområde. Forskning i det 
här området har pågått sedan slutet av 1960-talet. Forskningen har mest behandlat 
praktiska frågor relaterade till språkundervisning. En viktig uppgift för forskarna har 
varit att veta vad man behöver veta om andraspråksinlärning för att kunna anpassa 
andraspråksundervisningen till elevens behov (Hyltenstam 2004). Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk upplever sin 
språksituation. 



4

2 BAKGRUND
I detta kapitel kommer jag att ha en genomgång av litteratur som har betydelse för 
mina frågeställningar samt tidigare forskning om modersmål, tvåspråkighet och 
svenska som andraspråk.

2.1 Modersmål

Av kursplanen för modersmål (Skolverket 2000) framgår att modersmål har stor
betydelse för elevernas personliga och kulturella identitet och för den mentala och 
känslomässiga utvecklingen. Ämnet modersmål syftar därutöver till att främja 
elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Ladberg 
(2000) skriver att lärande är starkt sammankopplat med modersmålet. Att befästa
kunskaper i det egna språket är också ett sätt att lära svenska. Ett annat syfte med 
modersmålet är att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer. 

Det är nödvändigt för minoritetsbarn att kunna flera språk. De måste kunna både
familjens och samhällets språk. Dessa båda språk uppfyller olika syften i deras liv. 
Minoritetsbarnet behöver utveckla sitt modersmål för att kunna hålla kontakt med sin 
familj och sina släktingar. Modersmålet eller familjens språk kan inte ersättas med 
något annat språk (Ladberg 2000).

I artikeln ”Skolan och de flerspråkiga eleverna” skriver Charlotte Haglund (2003) att 
flerspråkiga elever inte upplever användning av modersmålet som naturlig då 
svenskan är det självklara språket i skolmiljön. Hon framhåller skolans roll för 
elevers självuppfattning, identitet och språkutveckling och menar att skolan kan ha 
en avgörande roll genom att ge eleverna mjölighet att påverka, förändra och förbättra 
de egna villkoren. 

Barn med annat förstaspråk än svenska har mycket erfarenhet i sitt bagage från 
hemmet och från andra kontexter utanför den dominerande majoritetsgruppens 
institutioner. Haglund (2004) hävdar utifrån sina studier att eleverna verkar vara 
överens om att stämningen i klassrummet inte är så tillfredsställande att eleverna 
skulle kunna använda dessa kunskaper. Eleverna menar att de sällan upplever att de 
uppmuntras att använda sitt modersmål och sin kunskap från andra länder och 
kulturer i skolan.

2.1.1 Lärande

Läroplanen för skolan betonar att elevernas erfarenhet och språk ska vara 
utgångspunkt när det gäller undervisning: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 4) 
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I artikeln ”Modersmål har vi allihop” skriver Nygren-Junkin (2006) att modersmål 
har stor betydelse för vår kunskapsutveckling. Hon menar att ”ett väl utvecklat 
modersmål är bästa grunden för ett väl utvecklat andraspråk” (a.a. s.12). Elmeroth 
(2010) instämmer i med Nygren-Junkin (2006) och betonar vikten av första språket 
för inlärningen av svenska språket. Nygren-Junkins (2006) studie bekräftar teorin 
om modersmålets betydelse för måluppfyllelse i andraspråket. I sin artikel hänvisar 
hon till forskning som visar att barn som får lära sig läsa och skriva på sitt 
modersmål har bättre framgång vad gäller läs- och skrivförmåga i sitt andraspråk. 
Skolan kan genom att värdesätta elevens modersmål i skolarbetet förstärka elevens 
självbild vilket i sin tur medför en positiv effekt på inlärningen av både andraspråket 
och övriga kunskaper och färdigheter.

Vägen till det svenska språket och den svenska kulturen går genom förstaspråket och 
förstakulturen menar Elmeroth (2010). Ett utvecklat förstaspråk betyder att barnet 
har lärt sig att förstå världen och sätta ord på allt. Skolans stöd för flerspråkiga 
elevers språkutveckling omfattar undervisning i modersmål och svenska som 
andraspråk och dessa ämnen anses vara betydelsefulla för de flerspråkiga elevernas 
skolframgång. Eleverna måste förstå vad läraren och kamraterna pratar om för att de 
ska kunna lyckas i skolan (Elmeroth 2010).

Ladberg (2000) hävdar att barns motivation att lära sig modersmålet är beroende av 
många olika förhållanden. Det kan bland annat vara familjens inställning, relationen 
till läraren, förhoppningar för framtiden, kamraters och svensklärares attityder, 
språkets status i samhället och i världen. Hon menar vidare att modersmålet är 
intellektuellt viktigt för att barnet ska kunna tänka och reflektera och lära sig nya 
saker. Att erkänna ett barns modersmål är socialt lika viktigt som erkännandet av 
barnets identitet. Om skolan i undervisningen bortser från barnens modersmål, kultur 
och ursprung lär sig barnen att de är ointressanta och obetydliga. Hyltenstam och 
Tuomela (1996) anser liksom Ladberg (2000) att modersmålsundervisning har stor 
betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan och den fungerar som ett stöd för 
utveckling av en trygg etnisk identitet. Av Skolverkets rapport 321 ”Med annat 
modersmål” (2008) framgår att elever som deltar i modersmålsundervisning i 
allmänhet har högre betyg. Skolverkets utvärdering visar att 
modersmålsundervisning ger bättre förutsättningar att ta till sig kunskaper i andra 
ämnen. Ett väl utvecklat modersmål har stor inverkan på förmågan till inlärningen av 
andra språk och ämnen. Även Ladberg (2000) understryker förstaspråkets betydelse 
och menar att förstaspråket bidrar till barnets tänkande, reflekterande och tillägnande 
av nya kunskaper. Därmed är modersmålet en hjälp på vägen till ett nytt språk och 
för inlärning av nya skolämnen. 

Forskningen om minoritetsbarns språkutveckling och skolframgång framhåller att 
modersmålundervisningen spelar en viktig roll när det gäller språkutveckling. Det 
innebär att modersmålsundervisning har betydelse både för utvecklandet av 
modersmålet och för utveckling av det svenska språket (Hyltenstam & Tuomela 
1996). Många flerspråkliga elever som är födda i Sverige har inte några självklara 
förankringar i det språk som kommer att vara ett väsentligt redskap för den fortsatta 
kunskapsutvecklingen menar Lindberg (2006). Enligt henne kommer dessa elever att 
ha betydligt svårare i skolan än de elever som har fått undervisning på sitt 
modersmål.  
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Ett tidigare väl utvecklat språk gör det lättare att tillägna sig ett nytt språk. Det har 
visat sig att många ungdomar och vuxna klarar att studera i ett nytt land efter bara 
några månaders intensiv läsning. För att man ska lyckas lära sig språket behöver man 
sedan tidigare ha ett välutvecklat tankespråk. Det blir då lättare att förstå de nya 
orden genom att översätta till eller jämföra med ord man redan kan (Ladberg 2003).

Hyltenstam (1996) anser att språk har stor betydelse för vår kommunikation och 
förståelse av de begrepp vi använder. Han menar att barnets språk- och 
begreppsutveckling sker parallellt och dessa påverkar och stödjer varandra. Samtidigt 
som barnet lär sig företeelser i omvärlden lär det sig språkliga etiketter för dessa 
företeelser. I vanliga fall brukar barnet uppnå språkliga nivåer som är tillräckliga 
både för kommunikation och för det egna tänkandet men om utvecklingen av 
förstaspråket avtar kan detta leda detta till ett avbrott i begreppsutvecklingen. Det tar 
lång tid för ett nytt språk att fungera i den fortsatta begreppsutvecklingen och barnet
saknar således redskap för kommunikation och för sitt tänkande när han/hon plötsligt 
byter språk. Barn som har utvecklat sitt begreppsförråd på ett språk har lättare att lära 
sig ett andra språk genom att sätta nya språkliga etiketter på kända begrepp. Däremot 
innebär inlärningen av andraspråket för ett barn vars språkliga och begreppsliga 
utveckling i det förstaspråket har avstannat att barnet måste lära sig både begreppen 
och etiketterna samtidigt genom det nya språket. Detta medför att det blir svårare för 
barnet att kommunicera med omvärlden eller uttrycka sina tankar då det nya språket 
inte på lång tid fungerar effektiv som stöd för kommunikation eller tänkande. Det 
blir svårt för barnet att förstå nya begrepp och dess innehåll (a.a.).

Ladberg (2003) hävdar att barnets modersmål har ett övertag framför andra språk. 
Han/hon tänker, associerar och drar slutsatser med de språkliga resurser som är 
tillgängliga. Det blir självklart lättare att dra slutsatser och lära sig nya saker om man 
använder sig av det eller de språk som har utvecklats mest. Ladberg poängterar att 
barn som har svårt att utveckla sitt andraspråk förmodligen behöver hjälp med att 
fortsätta utveckla sitt modersmål.

Enligt Elmeroth (2008) kan förstaspråket användas som verktyg för elevens lärande 
om språkutvecklingen inte avbryts utan stöds. Hon menar att elever som har gått i 
skolan i ett annat land än Sverige har kommit långt i den kognitiva utvecklingen, 
men med förstaspråket som verktyg. Eftersom språkutvecklingen pågår hela livet är 
det viktigt att verktyget ständigt utvecklas annars kan en avbruten 
modersmålsundervisning hota den kognitiva utvecklingen. Det blir svårt för barn 
som inte fullt behärskar svenska språket att tillägna sig kunskaper om 
ämnesundervisningen bara bedrivs på svenska. 

Ett självklart inslag i det interkulturella lärandet (ett sätt att låta sin egen kulturella 
bakgrund möta andras) är att man kritiskt ska granska och förhålla sig till den egna 
kulturens värderingar och samtidigt närma sig med respekt till andra kulturer 
framhåller Eklund (2008) i sin avhandling. Hon har kommit fram till några viktiga 
komponenter i interkulturellt lärande som bland annat handlar om att förstå den egna 
kulturens omedvetna värderingar. Hon betonar att det är viktigt att man känner sig 
trygg i den egna kulturen för att möjliggöra detta. För att man ska kunna förstå den 
egna kulturen behöver man språket som är det viktigaste redskapet. Att ha goda 
kunskaper i modersmålet är en förutsättning för att detta förhållningssätt skall kunna 
intas hos elever, oavsett om de har minoritets- eller majoritetsbakgrund. I Sverige är 
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majoritetens modersmål svenska och i skolan sker undervisningen på svenska. 
Majoriteten utvecklar sitt modersmål i skolan och får därmed förankring i 
majoritetskulturen. Eklund menar vidare att det inte är självklart att eleven genom 
denna undervisning kan utveckla sin förståelse för interkulturella skillnader och 
tillägna sig ett kritiskt perspektiv på den egna kulturen. En minoritet som blir 
tvungen att avstå från sitt modersmål till fördel för majoritetskulturens språk kommer
att bli assimilerad (Eklund 2008). 

2.1.2 Identitet

Jacobsen, Christiansen och Jespersen (2004) skriver att när man erkänner ett barns 
språk inkluderar man barnets kulturella bakgrund och den livshistoria som barnet för 
med sig in i skolan. Ladberg (2003) tar också upp betydelsen av modersmålet och 
skriver att barn ofta behöver stöd med sin identitet för att vilja tala sitt modersmål. 
Om vi ska hjälpa dessa barn är det viktigt att vi stärker identiteten och därmed 
språket hos dem Det kan vara svårt att försöka få ett barn som inte är trygg med sin 
identitet och inte känner sig accepterat att tala sitt språk. Nygren-Junkin (2006) 
framhåller också att modersmålet har en stor betydelse för vår identitet. Vi 
identifierar oss bland annat genom vårt gemensamma språk.

2.2 Svenska som andraspråk

Antalet elever med begränsade kunskaper i svenska har ökat sedan mitten av 1960-
talet. En omfattande migration till utvecklade industriländerna har lett till skiftande 
kulturell och språklig bakgrund hos eleverna. I den svenska skolan finns mer än 
hundra olika språk representerade. Undervisningen måste därför anpassas efter 
elevernas olika behov och förutsättning. 

Andraspråkeleverna lär sig inte bara ett nytt språk utan de ska också använda 
andraspråket som redskap för inlärning av skolans övriga ämnen och för sin 
allmänna kognitiva utveckling hävdar Viberg (1996). När man lär ut svenska till 
elever som har svenska som förstaspråk bygger man underförstått på en bas som för 
det mesta är fullt utvecklad redan vid skolstarten. De flesta barn behärskar 
modersmålets uttal och grammatik redan i förskoleåldern. Däremot utvecklas 
ordförrådet genom hela livet men redan vid skolstarten har de flesta bara ca 10 000 
ord i sitt ordförråd. För elever med svenska som andraspråk måste man räkna med att 
det kan finnas stora skillnader inom denna bas. Elever som har ett annat modersmål 
än svenska måste först utveckla basen i svenska. Även Lindberg (2006) påpekar att 
andraspråkseleverna ofta har ett begränsat djup i sitt ordförråd och behärskar färre 
nyanser och betydelser hos enskilda ord och uttryck. Många ord som i det vardagliga 
språket har en konkret och begränsad betydelse kan ha en annan innebörd i 
skolsammanhang. När eleverna stöter på sådana ord som de känner igen från andra 
sammanhang än det som avses i texten blir de frustrerade eftersom de tycker att de 
kan alla orden och ändå inte förstår texten de läser. Sjöqvist och Lindberg (1996)
påpekar också liksom Viberg (1996) att elever med andra förstaspråk än svenska i 
allmänhet har en mindre utvecklad bas i svenska än de elever som har svenska som 
förstaspråk. De elever som har kommit hit i skolåldern har i stort sett en väl 
utvecklad bas i sitt förstaspråk men deras svenska är inte lika bra som förstaspråket. 
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Viberg menar att om man har en tillräckligt stark förstaspråksbas har man lättare att 
lära sig andraspråk. De elever som har gått några år i skolan i sitt ursprungsland har 
stor nytta av sina utbyggnadskunskaper i förstaspråket då dessa i stor utsträckning är 
överförbara till det nya språket.

Tvåspråkiga barn behärskar vanligen inte alla områden lika bra i de två språken 
enligt Arnqvist (1993). Ordförrådet som är kopplat till hemsituationen är 
förmodligen större på modersmålet än på det andra språket. Det är ett omvänt 
förhållande för ord och begrepp som barnet möter i förskolan eller skolan. Dessutom 
är utvecklingen av de två språken helt olika. 

Det finns inte några tydliga och uppenbara skillnader i behärskandet av svenska i 
vardagliga situationer mellan flerspråkiga och enspråkiga elever påstår Hyltenstam 
(2004). Han säger vidare att flerspråkiga barn klarar ofta den vardagliga muntliga 
kommunikation i samma grad som de barn som har svenska som första språk men
påpekar samtidigt att flerspråkiga barn kan sakna det ordförråd som är 
förutsättningen för att tolka, förstå och uttrycka sig på svenska. Hyltenstam påpekar 
att skolan bortser från det faktum att det tar tid att, i det andra språket, utveckla de 
språkfärdigheter som krävs för att klara skolarbetet. Man tar inte hänsyn till 
flerspråkiga barns behov av stöd i svenskan. Undervisningen i svenska som 
andraspråk integreras i liten omfattning med den ordinarie undervisningen. Den 
bedrivs ofta isolerad och den betraktas som en säråtgärd. Hyltenstam (2004) menar 
att det fortfarande är mycket få lärare som har någon utbildning för flerspråkiga 
elevers språk och kunskapsutveckling, trots att en stor del av svenska skolor har 
elever med utländsk bakgrund. I skolan talas 140 olika språk men ändå har skolan 
inte gjort några huvudsakliga förändringar av skolans övriga undervisning. 

Wellros (1998) belyser språkets pragmatik och anser att denna består av de regler 
och sociala konventioner som styr språkanvändningen i olika situationer. Språkets 
pragmatik och beteendet är alltid förknippade med varandra. När vi talar eller tiger är 
det olika sätt att bete sig och i både fallen kommunicerar vi något, oftast medvetet 
och avsiktligt men ibland omedvetet. Wellros påpekar att vuxna människor som talar 
sitt modersmål sällan är medvetna om pragmatikreglerna när de kommunicerar med 
varandra. Det betyder att de automatisk brukar välja de rätta replikerna i en aktuell 
situation. När dessa människor i vuxen ålder flyttar till ett annat land och måste lära 
sig ett nytt språk uppkommer problem då pragmatikreglerna skiljer sig mellan olika 
språk. De upptäcker att de inte automatisk kan välja de rätta replikerna. Deras 
manuskript med modersmålets pragmatikregler har blivit så gott som oanvändbart. 
De måste försöka att lära sig det nya språkets pragmatikregler och på egen hand 
skapa ett nytt manuskript. Det blir ansträngande och det är tidskrävande för det finns 
få beskrivningar av reglerna som man kan ha som vägledning. 

Wellros (1998) anser att det sociala samspelet, vardagssituationerna och relationerna 
är särskilt varierande och därför inte är så enkla att beskriva. De här reglerna ska man 
lära sig genom att lyssna, observera och våga kommunicera med de få ord och fraser 
man kan. I detta fall finns risken att man göra bort sig gång på gång. Det kan hända 
att man talar när man borde vara tyst. Man ställer frågor som man inte borde och 
man hälsar på alltför många eller få. Varje sådant misslyckande av 
språkanvändningen leder till stort nederlag för individen. Man får ett sämre 
självförtroende i kommunikation med andra människor.
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2.3 Tvåspråkighet

Håkansson (2003) menar att tvåspråkighet är en värdefull resurs som ger unika 
möjligheter för alla som på något sätt har kontakt med tvåspråkiga barn. Man ska se 
positiv på alla språk som ger möjligheter till oss att se på världen från olika fönster. I 
de flesta länder är tvåspråkighet vanligare än enspråkighet. Håkansson skriver vidare 
att i vissa länder talas flera språk och folk måste kunna minst två språk för att kunna 
kommunicera med sina landsmän. Håkansson poängterar att det är viktigt att man 
inser att tvåspråkighet inte är något statiskt fenomen, vare sig i samhället eller hos 
individen. Tvåspråkighet är beroende av politiska och samhälleliga förändringar. 

Tvåspråkighet diskuteras intensivt i Sverige och väcker starka känslor. Håkansson 
(2003) betonar att diskussionen om tvåspråkighet mest förs i enspråkiga samhällen 
medan det i tvåspråkiga samhällen är naturligt för människor att tala flera språk. Hon
påpekar att det finns olika syn på tvåspråkighet. En del ser på tvåspråkighet med 
misstro, medan andra ser det som en nödvändighet. Hon menar även att det finns 
olika uppfattningar om små barns tvåspråkighet. Vissa anser att det är svårt för små
barn att hantera flera språk samtidigt medan andra tycker att man har lättare att lära 
sig flera språk när man är liten (a.a.).

Språkkunskaper är mycket eftertraktansvärda, både i Sverige och internationellt. Det 
kräver särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet på hög nivå för elever som 
har annat modersmål än svenska (Elmeroth 2008). I den svenska skolan ligger fokus 
bara på vissa språk bl.a. spanska, engelska och franska medan övriga språk inte får 
tillräckligt utrymme och inte heller betraktas som tillgångar påpekar Elmeroth. Hon 
menar att för individen är modersmålundervisningen väldigt viktig för att kunna 
använda många språk och på detta sätt kunna fungera i ett mångkulturellt samhälle. 
Språkkunskapen bidrar till en bättre förståelse och öppenhet för andra kulturer, 
värderingar och tankemönster (a.a.).

Det finns två begrepp som är viktiga för att förstå utvecklingen av förstaspråket.
Additiv tvåspråkighet och subtraktiv tvåspråkighet. Subtraktiv tvåspråkighet innebär 
att inlärning av andraspråket sker på bekostnad av förstaspråket medan i additiv 
tvåspråkighet berikas båda språken samtidigt eftersom de två språken läggs ihop, 
(Elmeroth 2008). Elmeroth menar att många minoritetsgrupper drabbas av den 
subtraktiva tvåspråkigheten på grund av den nationella utbildningspolitiken. Det 
sociala trycket är en av orsakerna till att man lämnar sitt minoritetsspråk för att i 
stället övergå till landets majoritetsspråk. En förutsättning för additiv tvåspråkighet 
är att samhället och omgivningen ser på båda språken som likvärdiga och värdefulla, 
så som t.ex. afrikaans och engelska i Sydafrika, svenska och finska i Finland eller 
franska och engelska i Kanada. Förutsättningarna för att tvåspråkigheten ska bli 
additiv är att eleven ständigt får stöd för båda språken och känner trygghet under 
inlärningsperioden. För minoritetsbarnen innebär detta att svenskan snabbt tar 
överhanden. Barnen är i kontakt med svenskan både i förskolan/skolan och på 
fritiden. Svenskan blir det dominerande språket. Förstaspråkutvecklingen blir för 
vissa barn begränsad till hemmet och den tid som föräldrarna tillbringar med sina 
barn. 
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2.3.1 Simultan och successiv tvåspråkighet

Barn kan bli tvåspråkiga på två olika sätt. Arnqvist (1993) nämner simultan och 
successiv tvåspråkighet. Han menar att barn antingen lär sig två språk samtidigt,
simultan tvåspråkighet, eller vid olika tidpunkter, successiv tvåspråkighet. Arnqvist 
menar vidare att barn inledningsvis brukar blanda ihop de två språken men att de så 
småningom tydligt kan skilja språken åt. 

Lindberg (2006) förklarar att modersmål eller förstaspråk är termer som används för 
det eller de språk som barn använder i samband med den primära socialisationen i 
hemmet, alltså innan något språk grundats. Barn som kommer i kontakt med och 
utvecklar flera språk parallellt har flera förstaspråk. Man talar om simultan, samtidig 
och parallell flerspråkighet. 

2.3.2 Störning av modersmål

Enligt Lindberg (2006) är den viktigaste skillnaden mellan första- och 
andraspråksinlärning att den som tillägnar sig ett andraspråk redan behärskar ett eller 
flera språk väl. Det betyder att tvåspråkigheten kan påverka inlärningen på olika sätt 
och forskarna har olika syn på frågan. Vissa betraktar tvåspråkigheten som ett hinder 
och andra som en resurs. Enligt Lindberg (2006) var det mest dominerande synsättet 
som forskarna hade på 1950- och 60-talet att modersmålet ansågs som störande för 
inlärningen av andraspråket. Lindberg skriver vidare att inlärning av språk då ansågs 
handla om att mekaniskt ta efter språkliga strukturer i omgivningen och skapa 
språkliga vanor genom stimulus och respons. Forskarna menade att när 
förstaspråkets språkliga vanor hade fått sitt fäste i barndomen kunde de automatiskt 
föras över och användas också vid inlärning av senare språk genom så kallad 
transfer. Detta ledde till att fel och avvikelse uppstod i de fall de språkliga systemen 
inte var förenliga med varandra. Man såg på förstaspråket som en tänkbar 
störningsfaktor vid inlärningen av andraspråket. Därför försökte man att undvika att 
använda förstaspråket i språkundervisning.

Lindberg (2006) skriver att forskningen under senare år visar att skillnader mellan 
språken inte leder till problem vid tillägnandet av ett andraspråk. De avvikelserna 
som man har hittat på inlärares andraspråk har ingenting att göra med modersmålet. 
Det innebär att tidigare inlärda språk kan vara en fördel i mötet med nya språk och 
flerspråkliga individer har lättare att tillägna sig ytterligare språk (a.a.).

.
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3 SYFTE

Syftet med studien är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk upplever 
sin språksituation.

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:

 Hur använder eleverna modersmålet i lärandet?

 Hur använder eleverna modersmålet i socialt?

 Vilka svårigheter upplever eleverna när det gäller andraspråket?

 Vilket stöd får eleverna när det gäller andraspråket?

 Vilket språk upplever eleverna som sitt starkaste?
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4 METOD

I detta kapitel kommer jag att redovisa val av metod för undersökningen och dess 
genomförande samt hur data hanterats. 

4.1 Undersökningsmetod

Som metod för undersökningen har kvalitativa intervjuer använts. Syftet med 
kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidson (2003) att skaffa en djupare 
kunskap än den fragmentiserade kunskap som vi erhåller när vi använder kvantitativa 
metoder. Frågorna till eleverna var av öppen karaktär och några frågor hade 
följdfrågor. Enligt Lantz (1993) kan intervjufrågor vara av olika former. I en öppen 
fråga kan den tillfrågade fritt prata och utveckla sina tankar utförligt. När man 
arbetar med öppna frågor bör man ta hänsyn till två aspekter, standardisering och 
strukturering (Patel & Davidson, 2003). Standardisering berör frågornas utformning 
och inbördes ordning. Strukturering handlar om hur öppet det är för respondenten att 
besvara frågorna beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenhet.

Intervjun börjades med bakgrundsfrågor. Lantz (1993) anser att intervjuaren i början 
av intervjun ska ställa frågor av faktakaraktär som är enkla att svara på. Dessa frågor 
kan underlätta för intervjuaren och respondent att under inledningen av intervjun 
skapa ett positiv klimat. 

4.2 Undersökningsinstrument

Frågeformuläret bestod av 12 frågor och vissa frågor hade följdfrågor (se Bilaga 1).
Före intervjuerna genomfördes en provintervju med två elever, en pojke och en 
flicka som gick i årskurs 4, för att testa hur eleverna uppfattade frågorna och hela 
intervjun. Eleverna informerades om att intervjun bara var en test för att de skulle ge 
sina synpunkter på intervjun. De tyckte att den var bra och de verkade också förstå 
frågorna väl. Men de förstod inte begreppet modersmål och därför fick jag i 
fortsättningen använda begreppet hemspråk som var väl bekant för dem. Ibland fick 
jag omformulera vissa frågor som eleverna tyckte att det var svårt att förstå. Vid 
provintervjun intervjuade jag båda eleverna samtidigt men upptäckte att deras svar 
påverkades av varandra och därför intervjuades de andra en och en.

4.3 Undersökningsgrupp

Jag valde att intervjua elever i årskurs 3-5 som har lättare än yngre elever att uttrycka 
sig om sina upplevelser av skolan. Intervjuerna gjordes på två olika skolor. Totalt
genomfördes 18 intervjuer. Av de 18 elever som ingick i undersökningen var 6 
flickor och 12 pojkar. Eftersom valet av pojke eller flicka inte hade någon betydelse 
för undersökningen lades ingen större vikt vid detta. Av de elever som intervjuades 
var 9 elever från årskurs tre, 6 elever från årskurs fyra och 3 från årskurs fem. 
Eleverna som intervjuades hade olika modersmål. Nio elever hade albanska som 
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modersmål, fyra hade arabiska, tre hade kurdiska, en hade vietnamesiska och en hade 
grekiska. Av de 18 eleverna var 9 födda här i Sverige och de andra nio hade bott här 
från 2 upp till 8 år. 

4.4 Genomförande

Inför undersökningen fick jag träffa en lärare i respektive skola och berätta om syftet 
med studien samt överlämna brevet (se Bilaga 2) som var skrivet till föräldrarna. 

De flesta intervjuerna varade mellan 17 och 25 minuter. En var så kort som 12 
minuter och den längsta varade i drygt 29 minuter. Sammanlagt tog intervjuerna 370 
minuter att genomföra. I slutet av varje intervju tackades eleven för dennes 
medverkan. Jag poängterade hur värdefull deras medverkan varit för mig. 
Intervjuerna utfördes på förmiddagar enligt förslag från ansvariga klasslärare för de
tyckte att eleverna är pigga och har bättre koncentration då. Många av dem tyckte att 
det har varit kul att delta och önskade lycka till med undersökningen. Några var 
nyfikna på min bakgrund och frågade var jag kom ifrån.

För att lättare kunna fokusera på intervjun spelades samtalen in på en mp3 spelare. 
Patel och Davidson (2003) anser att det kräver skickighet att samtidigt ställa frågor, 
lyssna och anteckna under intervjun. Det är vanligt att intervjuaren som antecknar 
under utfrågning inte skriver ner allt. Förklaringen är dels att man inte hinner 
anteckna allt och dels att man selekterar materialet mer eller mindre medvetet. 

4.5 Databearbetning

Dagen efter att intervjuerna genomfördes började arbetet med att noggrant 
transkribera intervjuerna. För att kunna skriva svaren exakt var jag tvungen att lyssna
minst ett par gånger på varje svar. Inspelningen av intervjuerna var en viktig del i 
arbetet eftersom då dokumenterades elevernas svar noggrant. Materialet fick först
analyseras utifrån de frågeställningar som är ställda i arbete. Därefter började arbetet
med att hitta teman och kategorier ur materialet och utifrån intervjufrågorna hitta 
gemensamma grundtankar och mönster. I arbetet har citat hämtats från intervjuerna 
som stämmer väl med respektive kategori. 

4.6 Etiska överväganden

I brevet (Bilaga 2) som skickades till föräldrarna för att be om tillåtelse för att 
intervjua deras barn, presenterade jag mig själv och det som skulle undersökas. Patel 
och Davidsson (2003) skriver att vid intervjuer ska informationen ges i flera steg. 
Man ska skicka ett brev till skolan där man informerar om syftet med intervjun och 
vem som har ansvaret för undersökningen. I detta brev ska också talas om tiden för 
intervjun.

Vid varje intervjutillfälle fick eleverna veta att deras namn och skola inte kommer att 
skrivas ner och att det bara var jag som skulle lyssna på inspelningarna. Jag 
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förklarade att intervjun var frivilligt och eleven kunde när som helst avbryta 
intervjun. Lantz (1993) poängterar vikten av att ange de etiska aspekterna som är 
aktuella för intervjun. Hon menar att intervjuaren bör beskriva för respondenten vad 
uppgiften gått ut på och ge respondenten en möjlighet att ta ställning till om han eller 
hon vill medverka eller ej.   

Anonymitet är också en viktig del av en undersökning. En utomstående ska inte 
kunna räkna ut vem personen är eller var man har gjort sin undersökning när man
läser det slutgiltiga resultatet.  Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som 
deltar i undersökningen ska vara anonyma (Vetenskaprådet, 2002).

I den första skolan fick jag bara intervjua 6 barn då många föräldrar inte ville att 
deras barn skulle intervjuas. Jag fick vända mig till en annan skola. Där intervjuade 
jag 14 barn. 

4.7 Metoddiskussion

Intervjuerna gick relativt bra. Jag tycker att det ibland var svårt att intervjua vissa 
elever. De var så olika; vissa var verbala och hade lättare att svara på mina frågor 
medan andra var fåordiga och svarade väldigt kort. Så ibland var jag tvungen att 
prata mer för att få dem att svara lite mer utförligt. Jag upplevde inte att, trots att det 
var första gången vi träffades, eleverna var nervösa. Validitet bör anses vara relativt 
hög då undersökningen genomfördes med 18 elever från olika skolor, olika årskurser 
och med olika bakgrund.

Dessvärre uppstod en del störningar under intervjuerna. I första skolan fick vi sitta i 
ett kopieringsrum som var inrett med en soffa och ett bord. Under intervjun stördes 
vi en gång av att kopieringsmaskinen kom igång, men som tur var det ett kort stund, 
och en annan gång kom en lärare in för att hämta sina papper. I den andra skolan satt 
vi i ett litet rum som var betydligt lugnare men det hände ibland att någon nyfiken 
elev öppnade dörren för att se vilka som satt där. Men de intervjuade tycktes inte 
störas särskild mycket av det hela. 
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5 RESULTAT

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen som har genomförts. I de 
presenterade exemplen anges det här tecknet (x-…) istället för namn och 
modersmålspråk eller land. Intervjuaren anges med bokstaven I och eleven med E. 

5.1 Modersmålet

Detta avsnitt består av två kategorier, modersmål i lärande och modersmål i sociala 
sammanhang. Dessa två kategorier är i sin tur uppdelade i underkategorier. 

5.1.1 Modersmålet i lärandet

Denna kategori handlar om elevens syn på modersmålsundervisning. Kategorin
består av följande underkategorier; intresse och engagemang, använda ett knep, 
nyttjar inte modersmålet och identitet.

Intresse och engagemang
Alla eleverna utom en sa att de hade modersmålsundervisning en gång i veckan.
Eleverna hade olika skäl för sitt intresse och engagemang för modersmålet.
Majoriteten av eleverna svarade att de använde modersmålet hemma och det berodde 
mest på att föräldrarna pratade modersmålet och ville att barnen också pratade
modersmålet.  

E: Jag använder när jag behöver, men när min mamma och pappa säger, nej, du 
får inte prata svenska då måste jag fatta.
I: Blir du tvungen att prata ditt modersmål?
E: Aa. Men jag pratar ändå. Jag är inte feg. Ibland säger jag, men annars jag är 
inte feg.
I: Menar de att du bara ska pratar ditt modersmål hemma ?
E. Ja, men Jag pratar ibland svenska med min pappa och mamma.

En del tyckte att det var roligt att lära sig skriva på annat sätt. 

E: Det är roligt.
I: Kan du berätta vad som är roligt?
E: Att få lära sig skriva.
I: Hur menar du?
E: På annat sätt
I: På ditt modersmål?
E: Aa
I: Vad är skillnaden?
E: Att man använder andra siffran och bokstäver. 

Några tyckte att det var roligt att läsa och lära sig om sina högtider på 
modersmålsundervisningen. De flesta som hade modersmålsundervisning ansåg att 
det var bra, roligt och viktigt. Men det var två elever som inte var så nöjda med 
modersmålsundervisningen. Det ena nämnde att det var ”så där” och anledningen var 
att han inte förstod så mycket. Den andra eleven var inte så nöjd med sin 
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modersmålslärare eftersom han var mycket sträng och hade höga förväntningar på 
eleverna. 

E: Alltså, jag flyttade till Sverige och så jag glömt bort mitt modersmål.
I: När du flyttade till Sverige?
E: Aa. Och så jag kan inte så mycket, och så mitt hemspråk lärare är lite sträng.
I: Vad gör han?
E: Han typ skriker när min kompis vill hjälpa mig, så typ han vill inte då.
I: Vill han inte att din kompis skulle hjälpa dig?
E: Hm
I: Har du blivit bättre på det?
E: Aa
I: Tycker du det är bra att läsa hemspråk (ditt modersmål)?
E: Ja, ibland.
I: Varför ibland?
E: Alltså ibland är det jobbigt och så. Och han ger oss svåra läxor.

Använda ett knep
Begreppet modersmål var främmande för nästan alla elever och när jag använde 
begreppet hemspråk förstod de bättre. Endast två upplevde att deras modersmål 
användes i lärandet. Övriga menade att de inte fick någon hjälp på sitt modersmål i 
andra ämnen. Modersmålet hade ingen anknytning till den vanliga undervisningen i 
andra ämnen. Två av eleverna tyckte att de hade nytta av sitt modersmål för att lära 
sig nya saker. En elev berättade att när hon läste modersmålet lärde hon sig ett knep 
som hon har haft nytta av i andra ämnen. Hon fick förklara för mig hur hon använde 
sitt modersmål för att lära sig nya saker i skolan. Hon sa så här: 

E: Ja, fast läser ibland på (x-språk), det brukar han lära oss någonting som vi kan 
både använda på svenska och på olika språk som man läser lite mer.
I: Ok, kan du ge exempel för att jag ska förstå bättre.
E: Ja alltså, t.ex. om man, man ska räkna månaderna, så kan man använda ett 
knep på fingrarna och så kan man både säga det på olika språk.  

Nyttjar inte modersmålet
Många av eleverna berättade att de inte hade någon nytta av sitt modersmål i 
lärandet. Anledningen sades vara att de inte behärskade sitt modersmål tillräckligt
väl för att kunna nyttja det i lärandet av andra ämnen.

Majoriteten av de intervjuade eleverna upplevde att deras modersmål inte användes i 
lärandet och med det menade de att de inte hade ämnesundervisning på modersmålet. 
Skolan hade inte använt elevernas tidigare kunskaper i modersmålet. De nämnde 
även att de inte fick någon hjälp av modersmålsläraren för att lära sig andra ämnen.
Några elever berättade dock att de kunde sitt modersmål bra och använde det i sitt 
svenska lärande.

I: T.ex. du läser (x-språk), kan ditt modersmål vara till någon hjälp för att du ska 
lära dig. Hur hjälper det dig?
E: Ja. Jag fattar lite vad det betyder och sedan kan jag göra den på svenska.
I: Förstår du på ditt språk och sedan lär du dig bättre svenska?
E: Ja



17

Identitet
Det var några som kopplade sitt modersmål till sin identitet. Dessa elever berättade 
att modersmålet var betydelsefullt för att de hade så mycket användning av det. En 
elev berättade att hans pappa läste sagor på modersmålet för honom och hans 
lillasyster och det kändes så bra. En elev berättade att han behärskade modersmålet 
bättre därför att det var hans språk och visade var han kom ifrån. Språket hade ett 
starkt band till hans identitet.

E: Svenska, nej, nej modersmålet.
I: Varför är du bättre på modersmålet?
E: För jag är (x-nationalitet).
I. Alltså kan du modersmålet bättre än svenska?
E: Ja
I: Varför är du bättre på modersmålet?
E: Min mamma hjälper mig, lärde mig.
I. Ha, hjälper din mamma dig? Pratar du ditt modersmål eller svenska hemma? 
E: Jag pratar mitt modersmål hemma.
I: Och svenska i skolan.
E. Ja

En annan elev nämnde landet han och hans föräldrar kom ifrån och berättade varför 
han var bättre på sitt modersmål än svenska. 

E: Modersmålet
1: Varför?
E: För jag kommer från det landet och jag har läst om det landet.
I: Vad läser du på ditt modersmål?
E: Om olika sätt att skriva.
I: Hur skriver ni? Skriver ni på samma sätt som svenska eller på annat sätt? 
E: På annat sätt. 

5.1.2 Modersmålet i sociala sammanhang

Kategorin behandlar hur eleverna använder modersmålet i sociala sammanhang.
Underkategorierna blev hjälpa föräldrarna, kommunicera med släkting och Prata ett 
språk som alla inte förstår.

Hjälpa föräldrarna
Generellt var eleverna positiva till flerspråkighet och såg det som en fördel och en 
möjlighet att tala och uttrycka sig på flera språk. En elev berättade att han hade nytta 
av sitt modersmål för att han ibland hjälpte sina föräldrar med bland annat att 
översätta myndigheternas brev. Han var så stolt över sig själv. 

E: Jag hjälper ibland mamma eller pappa.
I: Hur hjälper du dem?
E: Ja, om de får brev, alltså de kan inte mycket svenska. Så jag läser för dem.
I: Läser du på svenska?
E: Aa. Och säger till de på (x-språk) och så de förstår. 
I: Menar du att du översätter på ditt modersmål?
E: Aa.
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Kommunicerar med släkting
I frågan om fördelarna med flerspråkighet ansåg alla de intervjuade eleverna att det 
var viktigt att de kunde ett annat språk. Alla tyckte att det var positivt att de lärde sig 
modersmålet eftersom de då kunde kommunicera med släktingar och vänner vilka 
talade modersmålet. En elev sa:

E. Jag har många släktingar och sånt i (x-land) också och om jag inte lär mig (x-
språk) då kan jag inte pratar någonting med dem. Så jag måste lära mig kunna 
prata med dem. Pratar med mina kompisar om de vill leka. De kan inte svenska. 
I: Menar du när du åker dit?
E: Aa

Prata ett språk som inte alla förstår
Eleverna behöver lära sig modersmålet för att kunna hälsa på släktingar. En av 
femteklassarna uttryckte att det var bra att kunna två språk för då kunde man prata ett
språk som inte alla förstod. Han menade att han ibland använde modersmålet när han 
inte ville att alla skulle veta vad han pratade om.

E: Det som är bra tycker jag att, att man ska t.ex. hälsa på släktingar i 
(x-land) och så här och då gäller att man skulle kunna språk annars man fattar 
inte de så här. 
I: Något mer som du tycker är bra?
E: Aa. Alltså bra, man kan två språk så här.
I: Vad är det som är bra med att ha två språk?
E: Det är t.ex. om man ska fatta vad svenskarna säger till en person och man ska 
fatta de från (x-land) säger till en person.

5.2 Andraspråket

I detta avsnitt presenteras två kategorier, elevers svårigheter med undervisningen och 
elevernas upplevelse av stöd i skolan och dessa i sin tur är indelade i 
underkategorier.

5.2.1 Elevers svårigheter med undervisningen

I denna kategori redovisas vilka svårigheter eleverna upplever med undervisningen.
Majoriteten av tillfrågade eleverna upplevde att de hade svårigheter med 
svenskundervisningen. De upplevde att de hade svårt med hörförståelse, stavning
och läsförståelse.

Hörförståelse
Utifrån vad eleverna svarade kunde det fastställas att de hade svårigheter med 
hörförståelse. Det var några elever som berättade att det ofta hände att de var 
tvungna att be läraren upprepa när hon/han förklarade vad eleverna skulle göra. 
Vissa berättade att de missuppfattade läraren när hon beskrev vad uppgiften handlade
om. De sa att det blev lite enklare när det stod på tavlan vad de skulle göra.

I: Vad är det som är svårt?
E: När hon pratar ibland, kan det bli så här att jag inte förstår allt.
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Stavning
Att skriva rätt och stava rätt var också svårt för ett fåtal elever. De tyckte att det var
mycket svårt att skriva på svenska. Ett par elever sa att de ofta stavade fel när de 
skrev och därför fick de sudda hela tiden. En elev nämnde att han hade väldigt svårt 
med dubbelteckning av konsonanter.

E: Det är så här när man skriver två dd eller två mm sånt där. Man fattar liksom 
inte. Man skriver ett m så säger hon du måste skriva två m liksom. Då blir rätt.

Läsförståelse
Flertalet av eleverna upplevde att de hade problem med läsförståelse. En del elever 
nämnde att texter som de fick läsa var väldigt svåra och även frågorna till dessa 
texter upplevdes svåra att förstå och svara på. En elev förklarade att han hade lärt sig 
att tänka noga när han läste frågorna och skrev svaren. 

E: Ibland läsförståelse, för det finns svåra frågor så man måste tänka och skriva.
I: Läsförståelse?
E: Aa
I: Får ni en text och det finns frågor som ni måste svara på?
E: Aa, och några är jätte svåra och så.
I: Som ni måste förstå!
E: Ja, några frågor står inte i texten och man måste tänka. 
I: Hur gör du då?
E: Jag brukar tänka och skriva någonting.

Ett fåtal av eleverna tyckte dock att de inte hade några svårigheter med svenska.

5.2.2 Elevernas upplevelse av stöd i skolan

Denna kategori behandlar vilken hjälp eleverna upplever att de får i skolan. 
Kategorin är uppdelad i fyra underkategorier. Lärare förklarar, nöjd med hjälp,
frågar kompisar samt bibliotek.

Lärare förklarar
Samtliga elever som behövde hjälp svarade att läraren hjälpte dem när de hade 
svårigheter med undervisningen. Eleverna påpekade att de bara fick förklarningar på
svenska språket och de inte hade några möjligheter att få hjälp på sitt modersmål när
det gällde matematik eller svenska. Ordboken som var tillgänglig i klassrummet var 
bara på svenska fastän många hade svårt med att förstå svenska. Några nämnde att de 
hade en ordbok på sitt modersmål hemma och föräldrarna fick ibland förklara för 
dem på modersmålet. Modersmålsläraren var elevernas enda stöd i skolan men 
han/hon hade inte tid att hjälpa eleverna med andra ämne trots att några elever hade 
önskemål om det. Som svar på frågan om vilka svårigheter de möter i skolan på 
grund av sin flerspråkighet sa en elev:

E: Jag har ibland problem med svenska språket.
I: Hur skolan hjälper dig
E: Aa. De  det är också så här  och såna ord som man kan inte och fattar inte sån 
ord som fröken säger, då brukar hon säga så här , slå upp i sån bok som så här 
lexikon på svenska som berättar vad betyder så  och så man lär sig
I: Slå du upp lexikonen och hittar det ord som du inte förstår?
E:Aa
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I: Får du hjälp på annat sätt också från skolan?
E: Och med det är lärare han hjälper så här svenska, lärarna hjälper barnen om de 
inte fattar ett ord. Berättar och förklarar vad det betyder.

Läraren var den första personen som de flesta eleverna vände sig till när de behövde 
hjälp med något. Tre elever påpekade att när de frågade läraren om innebörden av 
något ord hänvisade läraren dem först till lexikon som var tillgängligt i klassrummet.
Eleverna hade inget emot att slå upp i ordbok men samtidigt tyckte de att de kunde 
förstå bättre när läraren förklarade.  

E: Ibland förstår jag inte några ord, när det är nya, när det är nya ord, så jag 
förstår inte, så jag säger till min lärare.
I: Vad gör din lärare då?
E: Hon… hon, hon säger det betyder som såna saker.
I: Förklarar hon för dig?
E: Aa

Nöjd med hjälp
De flesta elever hade extra undervisning i svenska och matematik. De berättade att 
de gick till en speciallärare och läste svenska och matematik 2 -3 gånger i veckan. En 
elev hade nyligen slutat för att han inte längre ansågs behöva extra hjälp. Det som 
var bra med undervisningen i svenska som andra språk enligt eleverna var att läraren 
hade mer tid för dem eftersom de brukade vara färre än i en vanlig klass. Ett antal 
elever berättade att de inte behövde stödundervisning i svenska. Dessa var glada för 
att läraren hade bedömt att de var bra på svenska. En elev berättade att hon inte läste 
svenska som andra språk men hon själv tyckte att hon behövde extra stöd i 
matematik inför nationella prov. 

E: Jo, det är i matte.
I: Sa du till själv att du behövde extra hjälp?
E: Ja, och vi hade nationella prov och jag vill få mer hjälp för det så här 
nationella provet är svårt. 

Eleverna var positiva till undervisningen i svenska som andraspråk och tyckte att de 
hade lärt sig mycket. De var mycket nöjda med det stöd som de fick från lärare i 
olika ämnen. Svenska och matematik var de ämnen som de flesta elever nämnde att 
de brukade få hjälp med. 

En elev berättar så här: 

E: Jag har fått mycket hjälp med matte och så att jag använder det också ibland, 
när det är lite multiplikation och sånt. Och sen har jag lärt mig lite mer svenska 
och stavning och skriva lite finare. Då är jag färdig.

Frågar kompisar
Utifrån elevernas svar kunde jag utläsa att lärarna inte hann hjälpa alla. Några 
berättade att det var så många i klassen som behövde hjälp och ibland fick de vänta 
länge. När de inte förstod någonting frågade de sina kompisar och fick hjälpa 
varandra så gott de kunde. 

E: Jag säger till mina kompisar vad det står. Jag kommer inte ihåg vad står.
I: Frågar du dina kompisar först?
E. Ja
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I. Vad gör du mer?
E: Ingenting.
I: Du sa att du frågar dina kompisar. Frågar du dina lärare också?
E: Ja

Bibliotek
Ett antal elever berättade att de uppmuntrades av lärare att läsa mycket för att lära sig 
fler ord. De tyckte att det ibland var kul att läsa och de läste ofta på egen hand.

E: Ja, vi går till biblioteket och läser svenska. 
I: Går du till biblioteket?
E: Ja, där nere.
I: Är det någon där som hjälper dig?
E: Nej, man måste själv läsa på svenska.

5.3 Det starkaste språket

Denna kategori består av två underkategorier: Född i Sverige och kommunicera.

Född i Sverige
Flertalet av eleverna sa att de var bäst på svenska för de var födda här och pratade för 
det mesta svenska både hemma och i skolan. Det var en självklarhet för dessa elever 
att de var bäst på svenska.

E: Båda och.  Svenska, det är så här att det är lättare och lättare, pratar ju.
I: Varför är du bäst på svenska?
E: För att jag är född i Sverige och så klart jag kan pratar svenska bättre.

Tre elever sa att de var bäst på modersmålet och anledningen till det var att de 
pratade på sitt modersmål hemma. Två elever svarade att de behärskade båda 
språken lika bra. Ett par elever var dock lite osäkra på vilket språk som var starkare. 

Kommunikation
De flesta utryckte att modersmålet var viktigt för att bibehålla kontakten med 
familjen och släkten. Modersmålet gav dem en möjlighet att kommunicera med 
familj och släkt som inte vistas i Sverige. 

E: Jag vet inte, men jag tror på mitt modersmål.
I: Varför tror du att du är bättre på ditt modersmål?
E: Jaa. Jag pratar det hela tiden hemma och på semester och även med mina 
kusiner pratar jag det hela tiden.

5.4 Sammanfattning

I min studie har jag kommit fram till att de flesta elever såg positivt på sitt 
modersmål eftersom de hade mycket nytta av det. Undersökningen visade att de 
flesta elever deltog i modersmålsundervisning och tyckte att modersmålet var viktigt. 
Enligt eleverna skedde all undervisning på svenska och de fick inte någon hjälp från
modersmålsläraren i andra ämnen. 
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Ett antal barn uppgav att de använde modersmålet för kommunikation med sin 
familj, vänner och släktingar i ursprungslandet. De hade ständigt kontakt med släkten
där och de brukade åka dit. Därför var de mycket motiverade att läsa sitt modersmål. 
Utifrån min studie har jag kommit fram till att många elever hade svårigheter med 
svenska och matematik vilket enligt dem berodde på att de inte behärskade svenska 
språket väl. Den mesta hjälp som eleverna fick från läraren var att hon/han förklarade 
eller upprepade saker som eleverna inte förstod. Vidare fanns det ordböcker på 
svenska i varje klass men inte på elevernas modersmål. De flesta tyckte att de fick 
tillräckligt med stöd från skolan och de var nöjda med undervisningen i svenska som 
andraspråk för de tyckte att de hade lärt sig mycket. 

Flertalet av eleverna ansåg att de var bättre på svenska än på sitt modersmål. Det 
framgick även att de använde sig av dessa två språk på olika sätt beroende på 
situationen. De pratade mest det svenska språket i skolan och med kompisar till 
skillnad från modersmålet som dominerar hemma. Det framgick även att 
omgivningen; föräldrar, vänner och släkten var positiv till deras tvåspråkighet men
att skolan var positiv nämndes inte.
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6 DISKUSSION

I kapitlet som följer nedan diskuteras det resultat som framkommit i undersökningen. 
Resultatet kommer att analyseras och kopplas till tidigare forskning och övrig 
litteratur från bakgrundskapitlet.  

6.1 Elevens upplevelse av modersmålet

Arnqvist (1993)  anser att tvåspråkiga barn vanligen inte behärskar alla områden lika 
bra i de två språken. Han menar att ordförrådet är större på modersmålet än på det 
andra språket eftersom det ofta är kopplat till hemsituationen. En stor del av 
informanterna i min undersökning har uppgett att de har svårt med språket bland 
annat med läsförståelse, hörförståelse och stavning. De upplevde att deras svenska 
ordförråd inte är tillräckligt stort för att de ska kunna klara skolarbetet. Detta 
stämmer väl med vad Arnqvist påstår om ordförrådet hos tvåspråkiga barn.

Enligt Sjöqvist och Lindberg (1996) har elever med svenska som andraspråk i stort 
sett en mindre utvecklad bas i svenska än de elever som har svenska som förstaspråk. 
Däremot har de elever som har kommit till Sverige i skolåldern i vanliga fall en mer 
välutvecklad bas i sitt modersmål än i svenska. Det är av stor vikt att eleverna får en 
bra språklig grund för att utveckla färdigheter i alla ämnen. De elever som ingick i 
min undersökning hade varierade språkkunskaper. En del hade tillräckliga kunskaper 
i svenska vilket enligt dem själva gjorde att de inte behövde delta i svenska som 
andra språk. Hälften av informanterna svarade däremot att de ofta behövde hjälp av 
läraren att få  svåra ord förklarade.

Vid intervjuerna kom det fram att vissa elever hade nytta av sitt modersmål för 
inlärning av svenska språket. En elev berättade att han först associerade orden till sitt 
modersmål och menade att det sedan blev lättare för honom att förstå ordet. Detta 
bekräftas av Ladberg (2003) som menar att ett välutvecklat tankespråk är 
förutsättningen för att lära sig ett nytt språk. Elever kan lättare lära sig nya ord 
genom att översätta dem till ord som de redan kan. En annan elev berättade att hon 
hade lärt sig ett knep från sin modersmålslärare; att använda fingrarna för att räkna 
månaderna och det kunde man göra på alla språk enligt henne. Dessa är exempel på 
att modersmålet kan vara till hjälp och göra inlärningen enklare. Resultatet visar att 
skolan inte har lyckats att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i 
modersmålet för inlärningen av svenska språket. Ladberg (2003) menar att ett starkt
förstaspråk underlättar lärandet av andraspråket. Det blir enklare att lära sig nya 
saker och dra slutsatser när man använder sig av det eller de språk som man 
behärskar bra och har utvecklat mest.

Med hjälp av språket kan vi uttrycka oss och skapa vår identitet. I studien betonade 
vissa elever sin identitet i samband med språket genom att understryka vilket språk
de var bäst på. De förklarade att vara bra på ett visst språk visar att man kommer från
det landet som språket talas i. Det verkar som att vissa elever läser modersmålet för att 
det stärker deras identitet. Eklund (2008) betonar att det är betydelsefullt att man 
känner sig trygg i den egna kulturen. Språket är ett redskap som individen använder 
för att kunna förstå den egna kulturen. De flesta eleverna nämnde att deras föräldrar 
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var noga med att prata sitt modersmål. Det visar att föräldrarna är medvetna om att 
modersmålet är viktigt för deras barn och deras identitet. Nygren-Junkin (2006) och
Ladberg (2003) framhåller skolans roll som är att stärka barns identitet och menar att 
skolans stöd stärker barns språk och viljan att tala sitt modersmål. Dessa författare 
lägger stor vikt vid betydelsen av inlärning av modersmålet och påverkan på 
identiteten.

De flesta eleverna upplevde inte att de uppmuntrades av sina lärare och skolan att ta 
tillvara sina kunskaper i modersmålet. Enligt Haglund (2004) har skolan sällan 
använt elevernas kunskaper i klassrummet eller i skolan. Majoriteten av de 
intervjuade eleverna upplevde att deras modersmål inte användes i lärandet och med 
det menade de att de inte hade ämnesundervisning på modersmålet. Nygren-Junkin 
skriver i sin artikel ”Modersmål har vi allihop” att det är viktigt att skolan värdesätter 
elevens modersmål i skolarbetet för att förstärka elevens självbild. Hon menar vidare
att den insatsen leder till en positiv effekt på elevens inlärning av både andraspråket 
och övriga kunskaper och färdigheter. Min studie visar att det enda tillfället som 
eleverna kunde få hjälp på sitt modersmål för att lära sig andra ämnen var när de 
hade modersmålundervisning. Men under den lektionen fick eleverna endast ägna sig 
åt modersmålet. De fick inget extra stöd av sin modersmålslärare när de behövde 
hjälp med andra ämnen. Det är inte ovanligt att modersmålslärare inte alltid har tid 
att hjälpa barnen med andra ämnen eftersom de har en lektion på högst 45 min med 
ganska många elever. Enligt Elmeroth (2008) kan modersmålet användas som 
verktyg för elevens lärande om eleven får stöd för sitt språk. Det blir svårt för många 
barn som inte fullt behärskar svenska språket att tillägna sig kunskaper om de bara
får ämnesundervisningen på svenska.

6.2 Modersmålsanvändning i sociala sammanhang

Modersmålsundervisningen var viktig för de flesta eleverna och de var positiva till 
att lära sig sitt modersmål. Detta kan bero på att elevernas föräldrar har positiv 
inställning till sitt språk. Några berättade att de inte fick prata svenska hemma och 
deras föräldrar var noga med att de bara pratade sitt modersmål. Av min 
undersökning framgår att majoriteten av eleverna använder sig av det svenska 
språket mest i skolan och utanför hemmet. Elmeroth (2008) påpekar att 
förstaspråkutvecklingen blir för vissa barn begränsad till hemmet och den tid som 
föräldrarna tillbringar med sina barn. 

Av elevernas svar framgick att modersmålet underlättar kommunikationen med både 
släktingar och vänner som inte behärskar svenska vilket även Landberg (2000) 
hävdar. Hon understryker modersmålets betydelse och säger att många 
minoritetsbarn behöver utveckla sitt modersmål för att de ska kunna hålla kontakten 
med sin familj och släkt i sitt ursprungsland. Eleverna uppgav att det var 
betydelsefullt att kunna prata med släkt och vänner som har samma modersmål. 
Vissa av de intervjuade eleverna var stolta över att de kunde hjälpa sina föräldrar
med att översätta t.ex. brev från myndigheter. De fungerade som tolk för sina 
föräldrar i vardagliga situationer. Eleverna menade att de inte hade kunnat hjälpa 
sina föräldrar om de inte hade varit bra på båda språken.
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6.3 Skolans stöd till elever med svenska som andraspråk

Några av de intervjuade eleverna berättade att de hade undervisning i svenska som 
andraspråk. Det var läraren som bedömde vilka som behövde läsa svenska som 
andraspråk. Viberg (1996) menar att undervisningen i svenska som andraspråk har 
olika syften. Det kan vara för att eleven behöver hjälp att utveckla språket som 
vardagligt kommunikationsmedel med kamrater eller för att tillägna sig kunskaper i 
skolans ämnesundervisning. Det framgår i min studie att eleverna som läste svenska 
som andraspråk tyckte att de behövde läsa svenska som andraspråk för att först och 
främst lära sig bra svenska och även matematik. 

Det viktigaste syftet med skolämnet svenska som andraspråk är att främja 
språkutvecklingen så att eleverna ska nå lika god behärskning av det svenska språket 
som elever med svenska som förstaspråk, anser Elmeroth (2010). Elever som inte 
läste svenska som andraspråk nämnde att de inte riktigt hängde med i undervisningen 
och de hade svårt på lektionerna. Med tanke på att elever som har ett annat 
modersmål än svenska inte har samma språkliga bas i svenska är det inte så konstigt 
att de har svårt i skolan. Samtidigt påpekar Hyltenstam (2004) att flerspråkiga barn 
kan sakna det ordförråd som är förutsättningen för att tolka, förstå och uttrycka sig 
på svenska. Han menar att skolan bortser från det faktum att det tar tid att i det andra 
språket utveckla de språkfärdigheter som krävs för att klara skolarbete. Man tar inte 
hänsyn till flerspråkiga barns behov av stöd i svenskan. Dessa elever behöver mycket 
stöd av skolan för att kunna komma i kapp de elever som har svenska som 
förstaspråk. Det är svårt att veta varför vissa elever i min studie inte fick läsa svenska 
som andraspråk men troligen beror det på resurser i skolan. 

6.4 Tvåspråkighet

Majoriteten av eleverna ansåg att de var bättre på svenska än på sitt modersmål. 
Flertalet av dem angav att de var bättre på svenska därför att de var födda i Sverige. 
Några andra tyckte att de var bättre på svenska för att de pratade svenska i skolan 
och även hemma. Elevernas förklaring och inställning i frågan visar att det svenska 
språket har en stark och hög status i skolan och hos dessa elever. Det visade sig att 
även de som inte hade bott här i Sverige i mer än två eller tre år ansåg att de var 
bättre på svenska än på modersmålet. Jag kunde konstatera att några av eleverna,
som inte var så bra på att uttrycka sig på svenska, ändå ville hävda att de var bättre 
på svenska. Det är kanske inte så oväntat att de svarar så här med tanke på att 
samhället och omgivningen inte värdesätter modersmålet och följaktligen ser 
svenska som mer värdefull. Eleverna uppfattar att deras modersmål inte är intressant
och har låg status. Ladberg (2000) hävdar att det finns olika orsaker till elevernas 
förhållningssätt till sitt modersmål där omgivningens attityder, språkets status i 
samhället och i världen och familjens inställning till språket är några av de faktorer
som avgör elevernas inställning till sitt modersmål. 

Av resultatet framgår att modersmålets betydelse sällan diskuteras i skolan. Skolan
tillvaratar inte elevernas tidigare kunskaper som de har med sig. Undersökningen 
visar även att modersmålet inte är i fokus i undervisningen. Den enda personen som 
eleverna kan relatera med sitt förstaspråk är deras modersmålslärare. Även om det 
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finns intresse och engagemang från eleverna sida för modersmålet kan skolans syn 
till modersmålet påverka eleverna negativt. I Sverige värdesätts svenska högt på 
bekostnad av andra språk och det är bara några få språk som t.ex. spanska, engelska 
och franska som betraktas som viktiga anser Elmeroth (2008).

6.5 Vidare forskning

Under genomförande av min studie har jag kommit på nya funderingar för vidare 
forskning. Eftersom omgivningens attityder till elevens modersmål är betydelsefulla 
för hur eleverna ser på sitt modersmål skulle det vara intressant att undersöka hur 
lärare och skolledningen ser på elevernas modersmål. 
Det vore också intressant att undersöka hur modersmålslärarna upplever sina elevers 
attityder till modersmålet då de har stor erfarenhet inom området. 
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BILAGA I

Intervjufrågor till elever

1. Har du modersmålsundervisning i skolan? Om ja
Hur tycker du att det är att ha modersmålsundervisning?

2. Hur mycket använder du av ditt modersmål för att lära dig nya saker i skolan? 

3. Vilka svårigheter möter du i skolan på grund av din flerspråkighet?
Vilket stöd får du av skolan i detta fall?

4. Får du extra hjälp av skolan för att du har svenska som andra språk?

5. Vilka fördelar ser du med att ha ett annat modersmål än svenska?
Berätta varför?

6. Vilka nackdelar ser du med att ha ett annat modersmål än svenska?
Berätta varför?

7. Tycker du att ditt modersmål är viktigt för att lyckas bättre i skolan? varför?

8. Får du hjälp av din modersmållärare i andra ämne?

9. Vad gör du om du inte förstår något på svenska eller det läraren berättar i klassen?

10. Har du något hjälpmedel på ditt modersmål när du inte förstår svenska? (t.xe 
lexikon, läroböcker på ditt språk) om ja! 
Tycker du att du förstår dina läxor bättre när du använder hjälpmedel? 

11. Vilket språk är du bäst på, modersmålet eller svenska språket? Varför? 

12. Har du några svårigheter med svenskundervisningen? Om ja, 

Vad är det som du tycker det är svårt? (t.ex. förståelse, läsning, skrivning)

Vad har du fått för hjälp från skolan för att komma över dina svårigheter med 
svenskundervisning? 
Om svaret är Nej: 
Hur har du gjort för att lära dig svenska?



BILAGA 2

Hej!
Jag heter Ali Fazli och studerar till lärare vid Linnéuniversitetet. Detta är min sista 
termin och jag ska skriva en C-uppsats som handlar om något ämne som berör 
skolan. Jag har valt att skriva om hur elever med andra modersmål än svenska 
upplever sitt lärande och om deras modersmål används som pedagogiskt redskap för 
inlärning av andra ämnen i skolan. Därför har intervjuat era barn. Jag borde ha bett 
om er tillåtelse men hoppas nu att få det i efterhand. 
Elevernas svar kommer att vara helt anonyma och det kommer inte att synas i min 
uppsats på vilken skola jag varit och gjort min undersökning. Efter avslutat arbete 
kommer uppgifterna att förstöras. Om ni har några frågor om detta så kontakta mig 
på telefon xxx.

Stort tack för er hjälp!

Med vänliga hälsningar
Ali Fazli

Mitt barn får intervjuas

Mitt barn får inte intervjuas

Barnets namn……………………………………………………………………

Förälders underskrift……………………………………………………………


