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Sammandrag 

Syftet med studien är att belysa några uppfattningar om modersmålets betydelse och 

modersmålsundervisning hos modersmålslärare, ämneslärare och elever som deltar i 

modersmålsundervisning. 

Tidigare forskning om modersmål och modersmålsundervisning har visat på dess stora 

roll för språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever 

Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer av tre 

modersmålslärare, tre ämneslärare och tre elever som får modersmålsundervisning på två 

grundskolor. 

Resultatet visar att informanterna anser att modersmålet har stor betydelse för all 

annan inlärning och att det därför är viktigt att man satsar på modersmålsundervisning. Mitt 

resultat visar också att modersmålslärare, ämneslärare och elever är medvetna om 

modersmålets betydelse för elevernas identitet och kulturtillhörighet. 

 

Nyckelord 

Modersmålsundervisning, identitetsutveckling, kunskapsutveckling, andraspråksinlärning, 

semistrukturerade intervjuer, modersmålslärare, ämneslärare, andraspråkselever.  
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1 Inledning 

Sverige har under de senaste årtiondena blivit ett mångkulturellt land och lärarna möter 

idag många elever som har andra modersmål än svenska. Enligt Skolverkets statistik har 

20,5% av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund, antingen är de själva födda utomlands 

eller också är de födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung (Skolverket 2011).  Alla 

dessa elever är berättigade till undervisning i modersmålet.  

Många forskare  betonar  modersmålets betydelse för andraspråksinlärning. 

Exempelvis framhåller Ladberg (2000:181) att  att utveckling av modersmålet  underlättar 

inlärning av ett nytt språk. Då ett barn kan ett ord på sitt modersmål blir det lättare att ta 

ordet till sig på det nya språket. I Skolverkets rapport (2002:72) hävdas med stöd av svensk 

och internationell forskning att ett starkt modersmål är grundförutsättningar för att 

eleverna ska kunna lära sig andra språk och lyckas i sina studier. 

Enligt kursplanerna för modersmål medför tillgången till det egna modersmålet att 

språkutveckling och lärande inom olika områden underlättas (Skolverket 2011:87). Att 

modersmålet har betydelse för inlärning råder det i dag ganska stor enighet om hos många i 

skolans värld.  I min uppsats vill jag därför belysa lärares och elevers uppfattning om  på 

betydelsen av modersmål och modersmålsundervisning.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera hur modersmålslärare, 

andraspråkslärare och andraspråkselever motiverar modersmålsundervisningens betydelse. 

Jag vill också veta om de anser att det finns några hinder för en fullgod 

modersmålsundervisning. Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur motiverar modersmåls- och andraspråkslärare samt elever sina uppfattningar 

om modersmålsundervisningens betydelse för andraspråksinlärning?  

2. Hur motiverar modersmåls- och andraspråkslärare samt elever sina uppfattningar 

om modersmålsundervisningens betydelse för identitetsutveckling? 
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3. Hur motiverar modersmåls- och andraspråkslärare samt elever sina uppfattningar 

om modersmålsundervisningens betydelse av för kunskapsutveckling? 

4. Vilka är hindren för en fullgod modersmålsundervisning  enligt r lärare och elever? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Styrdokument 

Syftet med undervisningen för ämnet modersmål i den nya kursplanen (Skolverket 2011:87) 

är att elevernas kunskaper i och om sitt modersmål ska utvecklas. Undervisningen ska bidra 

till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om 

modersmålets betydelse för lärandet i olika skolämnen. Elevernas ska få möjligheter att 

utveckla sina kunskaper om kultur och samhällen där modersmålet talas. Vidare ska 

undervisningen ge eleverna förutsättningar till att utveckla sina kulturella identiteter och 

göra dem flerspråkiga. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande 

förhållningssätt till kulturer och språk. 

2.2 Begreppet modersmål 

Begreppet modersmål kan definieras på olika sätt. Abrahamsson (2009:13) lyfter fram den 

språkvetenskapliga definitionen där modersmålet är det språk som man tillägnar sig först. 

Enligt honom gör man ingen skillnad mellan termerna modersmål och förstaspråk i 

språkvetenskapliga sammanhang. Samma definition finner man också i 

Nationalencyklopedin (1991). 

 Håkansson (2003:20–21) hänvisar till flera forskare som definierar begreppet 

modersmål. Hon lyfter fram Skolverkets definition (2002:4-5) som enligt henne gör skillnad 

mellan modersmål och förstaspråk. Denna definition innebär att modersmål är det språk 

som en eller båda föräldrar pratar med sitt barn och förstaspråk är det språk som barnen lär 

sig först vilket inte alltid är det språk som föräldrarna pratar.  Håkansson (2003:15) hänvisar 

till Tove Skutnabb- Kangas (1981) beskrivning, där modersmålet definieras med 

utgångspunkt i fyra kriterier. Dessa kriterier är: 

 Ursprungskriterier: Definieras modersmål som det språk man lär sig först. 

 Kompetenskriterier: Definierar modersmålet som det språket individen behärskar 

bäst. 
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 Funktionskriteriet: Enligt detta kriterium är modersmålet det språk som man 

använder sig mest av i vardagen. 

 

 Attitydkriteriet: Bygger på att modersmålet är det språk man identifierar sig med. 

Individens uppfattning av sig själv eller hur de andra uppfattar henne avgör vilket 

språk som är hennes modersmål.   

 Ladberg (2003:57) framhåller att modersmålet kan vara det eller de språk som en person 

har hört redan i moderlivet.  

Enligt Börestam & Huss (2001:23–24) avses med modersmål i vardagligt tal ofta 

detsamma som förstaspråk eller L1 (language 1), det vill säga det språk som lärs in allra 

först. De menar att det inte bokstavligen behöver vara moderns språk, utan barnet kan 

också lära sig språket från sin far eller någon annan person som kommer att spela 

huvudrollen för barnet under de tidigare åren. De framhåller också att ibland växer barnet 

upp i en miljö där två eller fler språk talas parallellt och i det fallet får barnet två modersmål 

eller förstaspråk. De definierar också modersmålet enligt ett annat synsätt vilket innebär att 

termen modersmål kan avse det språk som är personens huvudspråk och det mest använda 

språket och ibland det språk som individen behärskar bäst. Det kan också vara så att det inte 

alls handlar om användning eller kompetens utan om identitet, och man kan betrakta ett 

språk som sitt modersmål trots att man varken behärskar eller använder det. 

  

2.3 Modersmålsundervisning 

År 1977 fick elever med annat modersmål än svenska möjligheter att välja 

hemspråksundervisning i den svenska grundskolan (Håkansson 2003:55). Man använde 

termen hemspråk för att ange sådana språk som användes i hem där man inte talade 

svenska. 1997 byttes termen ut mot modersmål eftersom man menade att språket 

användes även utanför hemmet också (Håkansson 2003:22). 

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska 

tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och 

kompetens. Genom modersmålsundervisning ska elevernas personliga utveckling främjas 

och deras självkänsla stärkas (Skolverket, tema modersmål 2011). 
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Modersmålsundervisningen regleras i grundskoleförordningen (Skolverket 2008:35) 

som stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning. För 

elevernas del är undervisningen villkorad, vilket innebär att modersmålet dels ska utgöra ett 

dagligt umgängesspråk för eleven och dels att eleven ska ha grundläggande kunskaper i 

modersmålet. 

I den svenska skolan ska elever erbjudas modersmålsundervisning om det finns fler än 

fem elever med samma språk som kan bilda en grupp, samt om det i kommunen finns 

tillgång till lämplig lärare inom språket. Undervisningen är frivillig och de elever som vill 

delta måste i samråd med sina föräldrar anmäla sitt intresse för att få rätt till 

undervisningen (Skolverket 2008). 

Modersmålet är frivilligt och oftast ligger det efter skoltid så möjligheten till 

integrering i den övriga undervisningen minskar och därmed har modersmålslärare mindre 

möjligheter att vara en bro till det svenska samhället och skolan. På vissa skolor, särskilt de 

mångkulturella skolorna ligger modersmålsundervisningen inom den schemalagda tiden och 

eleverna får då lämna klassen. Detta kan leda till splittring i gruppen eftersom dessa elever 

kan känna sig utanför och det kan även leda till att elevernas självkänsla minskar och 

utanförskap tydliggörs (Ladberg 2000). 

Enligt Skolverket (2008:39) väljer en del föräldrar och elever att tacka nej till 

modersmålsundervisningen på grund av att undervisningen ligger efter skoltid då barnen 

har andra fritidsaktiviteter som de inte vill gå miste om. Eleverna är också trötta och 

omotiverade efter skoltid.  

Både Skolverket (2002:160) och Håkansson (2003:78) pekar på stora brister i systemet 

med modersmålsstöd och modersmålsundervisning, t.ex. dålig organisation, outbildade 

lärare och för lite tid. Enligt Håkansson kan organisatoriska och ekonomiska skäl försvåra 

situationen för modersmålsundervisning och modersmålsstöd. Ett annat problem är 

barnens olika åldrar och kunskapsnivå i det egna modersmålet när de börjar i svensk skola. 

Hon anser dessutom att de timmar i veckan som de ekonomiska ramarna tillåter är 

otillräckliga för att påverka elevernas språkutveckling. 
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2.4 Modersmålsstöd och modersmålsundervisningens betydelse för 

andraspråkselever 

Skolverkets rapport (2002) pekar på olika anledningar till varför det är viktigt att 

andraspråkselever får modersmålsundervisning och modersmålsstöd i svenska skolor. Enligt 

rapporten är modersmålsstödet och modersmålsundervisningen ett led i ett långsiktigt 

arbete som syftar till att stärka invandrarbarns och -ungdomars personliga och kulturella 

identitet samt att främja deras språkliga utveckling genom att ge dem möjligheten att 

behärska flera språk och göra dem till flerspråkiga individer (2002:87). I Skolverkets rapport 

(2002:72) framhålls att modersmålsundervisningen kan spela en betydelsefull roll för både 

utveckling av modersmål och  svenska. Modersmålet har betydelse för kunskapsinhämtande 

i skolan för många barn och utgör ett stöd för utveckling av en trygg etnisk identitet. I 

rapporten presenteras internationell språkforskning, bland annat två världsledande 

amerikanska språkforskare Collier och Thomas(1997), vars forskning visar att ett starkt 

modersmål och ett starkt majoritetsspråk är grundförutsättningar för att eleverna ska lyckas 

i sina studier. Det stärker självkänsla och ger större lust att lära 

Håkansson (2003:86) påpekar att det är ett välkänt faktum att tvåspråkiga barn som 

behärskar sitt modersmål bra ofta visar en god behärskning av svenska. Hon betonar detta 

med stöd av skoldokumenten (SOU 1997:121) där det står att modersmålet behövs för att 

ge en gynnsam inlärning av svenska. Också Axelsson (2004:504) framhåller att 

modersmålsundervisningen är viktig och central för en gynnsam utveckling av ett 

andraspråk. Hon skriver att om barnet har ett annat förstaspråk som är starkare än 

majoritetsspråket är det viktigt för barnet att få möjlighet till fortsatt utveckling av tänkande 

och lärande på detta språk. Enligt Axelsson lär man och förstår man bäst på sitt starkaste 

språk (2004:505). Börestam & Huss (2001:62) anser att undervisningen på modersmålet kan 

vara en bra lösning för flerspråkiga elever eftersom de med hjälp av sitt modersmål kan  

klara av den kontextreducerade och kognitivt krävande delen av undervisningen lika bra 

som de enspråkiga eleverna. De skriver också att när barnets kulturella bakgrund lyfts fram 

bidrar detta till en positivare självbild hos barnet. 

Det är viktigt att barnen ska motiveras att tillägna sig sitt förstaspråk eller modersmål 

därför att det är det språk som ger tillträde till den närmaste omgivningens sociala 

gemenskap och dagliga aktiviteter och därmed nödvändigt för framgång. (Lindberg 
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(2006:60) Hon anser också att med tillräcklig stimulans kan barn tillägna sig flera förstaspråk 

samtidigt. Ladberg (1999:35) framhåller att det finns dubbla skäl till att ge barnet 

undervisning i modersmål: att underlätta inlärning av skolämnena och av det nya språket, 

och att ge akademiska begrepp på modersmålet som underlättar framtida studier och 

samhällsliv. Ladberg i (2000:179–180) menar vidare att såväl familjens  som samhällets 

språk fyller olika syften i flerspråkiga barns liv och att modersmålet är en nödvändighet. 

Flerspråkiga barn behöver alltså utveckla sitt modersmål, både för att kunna kommunicera 

med sin familj och släktingar och för att utveckla sitt tänkande och reflekterande samt 

tillägna sig  nya kunskaper. Modersmålet är således en hjälp på vägen mot ett nytt samhälle 

och för inlärning av nya skolämnen.  

Enligt Börestam & Huss (2001:60) är det tvåspråkiga barnets båda språk viktiga och att 

båda bör därför utvecklas för att få optimalt resultat. De menar att två språk inte är 

oberoende av varandra som många forskare ansåg tidigare, utan två språk interagerar med 

varandra. Utveckling i den ena språket stöder utvecklingen i det andra och på så sätt kan 

barnet bli duktigt på både språken. De pekar på att barnets första språk blir en resurs och 

inte hinder för inlärandet av det andra språket. Abrahamsson (2009:235) belyser 

diskussionen genom att påpeka att det finns de som tror att modersmålet är ett hinder för 

inlärning av det nya språket. Enligt honom tror de att modersmålsundervisning under några 

timmar i veckan försämrar utvecklingen av andraspråket hos elever med annat modersmål 

än svenska, men samtidigt talas det aldrig om att ett starkt svenskt modersmål skulle 

försvåra inlärningen av annat språk. 

 

2.5 Modersmål och identitetsutveckling 

Språk är en viktig del av vår identitet och vårt modersmål har djupa och nära relationer med 

våra känslor och kontakt med vårt inre jag, och språk och identitet har därför ett samband. 

Ladberg (2000:124–125) skriver att barnets kommunikation börjar med dem som barnet hör 

ihop med och att språket alltid kommer att vara förknippat med de människor och grupper 

som barnet tillhör, vill tillhöra eller ta avstånd från. Ett sätt att visa att man hör ihop är att 

tala på samma sätt. Varje barn väljer omedvetet att tala på samma sätt som de människor 

som det identifierar sig med. 
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I Skolverkets rapport (2002:21) står att en trygg identitet är en grundförutsättning för 

en positiv utveckling. Att bli sedd som den man är med dubbel kulturbakgrund har 

avgörande betydelse för den egna självbilden och möjligheter att fungera i ett 

mångkulturellt samhälle. Ökade kunskaper bidrar till öppenhet och förståelse för andra 

kulturer, värderingar och tankesätt. En positiv inställning till modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning är, enligt Skolverket, av betydelse för barns och elevers utveckling 

av den egna identiteten. Det innebär att modersmålsstöd och modersmålsundervisning 

bidrar till utveckling av barns och elevers personlighet, trygghet och självkänsla (2002:161). 
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3 Metod och material 

3.1 Val av metod 

Jag använder mig av en kvalitativ metod (Lagerholm 2005:28) eftersom syftet med min 

undersökning är att belysa uppfattningar hos modersmålslärare, andraspråkslärare och 

andraspråkselever om modersmål och modersmålsundervisning, och för sådana 

undersökningar lämpar sig kvalitativa metoden bäst i min studie.   

Enligt Lagerholm (2005:109) är just intervjuer en användbar metod för 

tvåspråkighetsstudier. Jag använder mig av den personliga intervjun som är den vanligaste 

typen av semistrukturerade intervjuer och som ger mig av många fördelar (se Denscombe 

(2009:235). . Enligt Denscombe (2009:234) innebär semistruktuerade intervjuer att 

forskaren har i förväg bestämda frågor som informanterna ska besvara. Jag hade en 

frågeguide med färdiga frågor som ställdes om t.ex. utbildning, år i yrket, år i Sverige och 

modersmål (bilaga 1). Den personliga intervjun är ett möte mellan en forskare och en 

informant, och det är lätt att arrangera det eftersom endast två personer behöver 

bestämma en tid och lämplig plats. För forskaren är det enkelt att lokalisera speciella idéer 

och lätt att återkoppla och man har bara en persons idéer att utforska. När forskaren börjar 

transkribera inspelningarna blir det oftast tydligt och lätt eftersom det är bara en röst och 

en person som pratar i taget. Den semistrukturerade intervjuns stora fördelar är flexibilitet 

och anpassning till situationen (se Lagerholm 2005:55). Jag valde att använda både 

bandupptagning och anteckningar för att inte gå miste om någon information och  fånga 

både in det talade ordet och  den icke-verbala kommunikationen och andra kontextuella 

faktorer” (Denscombe 2009:259).  

3.2 Urval 

Jag valde att intervjua nio informanter, tre modersmålslärare, tre lärare som undervisar i 

olika ämnen och arbetar med andraspråkselever och tre elever som läser modersmål. 

Modersmålslärarna arbetar på olika skolor i en kommun i västra Sverige. Två av 

ämneslärarna arbetar i en mångkulturell grundskola 6-9 och den andra läraren arbetar också 

i en mångkulturell grundskola men på stadierna f–5. Två elever går i årskurs 8 och en elev 
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går i årskurs 5. Jag valde antalet nio personer att delta i studien eftersom det ger tillräckligt 

underlag för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan deras åsikter. 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna av eleverna och lärarna skedde vid separata tillfällen på en avskild plats. Innan 

dess skickade jag ut brev (bilaga 2) till föräldrarna om tillåtelse att intervjua deras barn. 

Lärarna kontaktades i skolan, och  jag  presenterade  studiens syfte och att intervjun skulle 

spelas in. Lärarna och eleverna fick muntlig information om syftet med undersökningen när 

intervjuerna bokades.   

Under intervjuerna var jag öppen och flexibel för att låta de intervjuade reflektera och 

vidareutveckla sina svar. Intervjuerna som jag genomförde med lärarna ägde rum på varje 

lärares respektive arbetsplats och på olika tider. Intervjuerna med eleverna genomfördes i 

ett grupprum också på olika tider. Vi var ensamma i rummet under intervjun. Intervjun tog 

tjugo till trettio minuter per informant. Pedagogerna var kvinnor och en man i varierade 

ålder. Eleverna var två flickor och en pojke.  

3.4 Forskningsetiska principer 

I min studie har jag tagit del av VR:s  forskningsetiska principer (www.vr.se) enligt de fyra 

huvudkrav som forskare bör utgå från vid undersökningar. Huvudkraven är: 

Informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför 

intervjun informerades informanterna om forskningssyftet (informationskravet). Jag 

informerade deltagarna att de har rätt  att bestämma över sin medverkan och att de när 

som helst kan avbryta och hoppa av undersökningen. Före intervjutillfället berättade jag 

även om bandspelningen (samtyckskravet). Konfidentialitetskravet syftar till att alla 

uppgifter som rör informanterna skall behandlas på ett sådant sätt att det inte ska vara 

möjligt att identifiera dem och därför informerade jag informanterna att bandspelningen 

kommer att raderas efter transkriptionen och att alla namn och skolor kommer att 

behandlas anonymt. Jag uppfyllde sista kravet (nyttjandekravet) också genom att informera 

deltagarna om att det insamlade materialet används enbart i forskningssyfte och det 

kommer att redovisas inför examinator, handledare och skolkamrater. Genom att inte 

hänvisa till vilken skola eller stad pedagogerna arbetar och eleverna går, samt användning 

av fiktiva namn anser jag mig uppfyllt vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 
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3.5 Transkribering 

För att kunna analysera och gå tillbaka till dem på systematiskt sätt, valde jag att 

transkribera alla intervjuer. Efter varje genomförd intervju lyssnade jag igenom det 

inspelade materialet  flera gånger för att granska svaren från informanterna i detalj. 

Lagerholm (2005:34) skriver att ”det är nödvändigt att upprepade gånger gå tillbaka till 

inspelningen och lyssna eftersom transkriptionen aldrig kan återge samtalet fullständigt”. 

Jag transkriberade så ordagrant som möjligt enligt skriftspråksortografi utan att markera 

pauser, röststyrka, ansikts- och kroppsuttryck eller betoningar.  

3.5 Presentation av informanterna 

 Jag har använt fiktiva namn för alla informanterna. Alla modersmålslärare börjar med M, 

andraspråkslärare med A och eleverna med K. 

Tabell 1. Modersmålslärare i studien 

Namn Språk Utbildning 

Manal arabiska Lärarexamen arabiska språk  

Mona serbiska Lärarexamen grundskola & 

lärarexamen grundskola 

tidigare år i SO, MA och SVA 

I Sverige 

Murad bosniska Lärarexamen 1-9 i 

hemlandet 

 

Tabell 2. Andraspråkslärare i studien 

Namn Utbildning 

Anna Grundskollärare 1-7 i SV, SO och engelska 

som tillval 

Amanda Grundskollärare 1-7 i SV, SO, SVA och bild 

Anita Grundskollärare SV, SVA, Matte och 

engelska 
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Tabell 3. Elever i studien  

Namn Språk År i Sverige 

Kawa Kurdiska/sorani 6 år 

Kani Kurdiska/sorani 6 år 

Kanar Kurdiska/ badini 8 år 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med lärarna och eleverna med utgångspunkt 

från mina forskningsfrågor i mitt syfte.   

4.1 Modersmålsundervisningens betydelse för andraspråksinlärning 

Utveckling av modersmålet har avgörande betydelse för andraspråket anser lärarna som 

uttrycker sina åsikter så här:  

(1) Har man ett starkt modersmål så växer man snabbt i svenskan också. Är man svag på sitt modersmål 
då är det svårt att bygga upp ett nytt språk (Amanda)  

(2) Jag tror att elever måste ha ett modersmål som de behärskar helt, för att kunna ha goda chanser 
att lära sig ett annat nytt språk. Annars tror jag det blir mycket svårt att göra jämförelse med eller 
falla tillbaka på. Då kanske eleven till slut bara behärskat två halva språk (Anna)   

 
Amanda säger alltså att om man har ett brett och starkt modersmål då blir det lättare att ta 

till sig andraspråket medan Anna framhåller att inlärning av det andraspråket baseras på 

utveckling av modersmålet. Hon motiverar sin åsikt genom att framhålla att den 

behärskning av modersmålet som eleven får genom modersmålsundervisningen är 

nödvändig för att lära sig det nya språket. Enligt henne blir det svårt att lära sig 

andraspråket om eleven inte behärskar sitt modersmål bra och resultatet blir bara två halva 

språk.   

Manal säger att eleverna lär sig läsa och skriva på sitt språk, men hon anser att eleverna inte 

kan utveckla sig på bara en enda lektion ” En gång i veckan kan inte vara avgörande för 

utveckling av det andraspråket”. 

Eleverna anser också modersmålet som en resurs och positiv för alla: 

(3) På varje lektion på modersmålsundervisningen lär jag mig nya saker som hjälper mig att utveckla 
mer både i språket och i kunskapen sen blir det lättare för att lära mig nya saker på andraspråk 
(Kawa).  

 

Han menar att det är positivt för honom att han får lära sig saker på olika språk. 

 Kani svarar om man är duktigt på sitt modersmål blir man duktigt på andraspråk också. Hon 

betonar detta med sin erfarenhet:  

(4)  Jag ligger på hög nivå på modersmålet och det underlättar mycket mitt andraspråk (Kani)   
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(5) Jag  har blivit mycket bättre på svenska eftersom jag  håller på att skriva texter på modersmålet å sen 
översätta de till svenska (Kanar)   

   
Anna säger vidare ”om eleven har modersmålsundervisning kan eleven förklara svåra saker i 

det nya språket på sitt modersmål i olika ämnen i skolan t.ex. NO, SO”. Hon menar att kunna 

flera språk utvecklar barnens förmåga att jämföra, analysera och reflektera. Hon sägere 

också att när modersmålseleverna arbetar med samma tema och uppgifter som de har gjort 

t.ex. i NO, SO, etc. på modersmålet då har eleverna uppfattat mycket bättre. Amanda tycker 

att modersmålsundervisning främjar elevernas språkutveckling och förmåga att förstå 

begrepp 

(6) För eleven är det viktigt att förstå sammanhang och innehåll, att förstå utifrån sitt språk och sina 

          begrepp för att kunna befästa de nya kunskaperna (Amanda)  

  
Anita tycker också att modersmålsundervisning främjar elevernas andraspråks utveckling 

om elevens modersmål och andraspråket ligger nära varandra. Hon menar att 

modersmålsundervisning inte kan vara en tillgång om eleven får undervisning av ett 

modersmål som ligger långt från svenska alfabetet och grammatik skiljer sig mycket  

(7) Modersmålsundervisning på de språken som har samma alfabet, ljud och grammatik som svenska 
hjälper eleven med förståelse och begreppsuppfattning, men om språket ligger långt från svenska 
t.ex. modersmålsundervisning av kinesiska språket hjälper inte eleverna att utveckla svenska språket 
(Anita) 

 

4.2 Modersmålsundervisningens betydelse för identitetsutveckling 

Mona tycker att modersmålet stärker och främjar identitetsutveckling. Hon ser 

modersmålet som ett verktyg man kan bygga på självförtroende och känslan för att utveckla 

sig mer och mer. Mona säger vidare att modersmålsundervisning är viktigt för elevens 

kulturella identitet och grupptillhörighet. Den ger möjligheten till att kontakta 

ursprungslandets språk, kultur historiska händelser i sitt hemland.  

(1) Modersmålet främjar elevernas identitetsutveckling därför det är oerhört viktigt för eleverna att få 

modersmålsundervisning, där får de träffa andra kompisar från samma land och kultur. De pratar 

om allt möjligt från sina hemländer t.ex högtider, mat, kläder, helt rent det stärker deras identitet 

kulturtillhörighet (Mona) 

Manal anser att modersmålundervisning har stor betydelse för att stärka identiteen hos 

elever med minoritetsspråk och att skapa självförtroende hos dem. Hon menar vidare att 

elever som går på modersmålsundervisningen kan behålla och stärka sina identiteter. 
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(2) Modersmål är känslans språk, det språket som man använder i hemmet, man drömmer och ber på. 

Genom modersmålsundervisningen eleverna får starkare självkänslan och de blir mer medvetna 

om sin kultur och sitt språk (Manal) 

Murad anser också att modersmålsundervisning påverkar elevernas identitet på ett positivt 

sätt, men han säger att detta gäller elever som är aktiva och har bra grund på sitt språk. Han 

menar om man inte är stark i sitt modersmål kan inte utveckla sin identitet. 

(3) Finns elever som är blyga och vill inte prata sitt modersmål eftersom de har inte tillräckligt ord och 

kan inte utrycka sina känslor (Murad)  

Kani, som är en av eleverna som deltog i intervjuerna, säger att kurdiska språket är en del av 

hennes identitet. Hon går på modersmålsundervisning för att inte  glömma sitt modersmål 

och sitt ursprung  

(4) Modersmålsundervisning ger mig möjlighet att behålla mitt språk för att det är bra att veta vart 

man kommer ifrån och vilket språk man har (Kani)  

Hon säger vidare ”det känns tryggt för mig när jag pratar på modersmålet”. Hon menar att 

hon tillhör till kurdiska kulturen och utrycker sina känslor på modersmålet därför att hon har 

ett starkt förhållande till sitt modersmål och samtidigt  är mycket stolt över det.  

Kawa anser att hans språk är hans identitet och det utvecklar identiteten hos honom 

hela tiden ”modersmålet stärker min kurdiska identitet” säger han. Kanar berättar ”när jag 

pratar med familjen, vänner och går på modersmålsundervisningen då kurdiska språket 

gäller”. Hon säger att hon använder svenskan i skolan och får alla undervisning på svenska 

och pratar svenska även med kompisar från andra länder. Kanar är väldigt stolt över sin 

tvåspråkighet. Hon betonar att hon har två starka identiteter. 

(5) För mig betyder mycket jag har två starka språk modersmål och svenska… och har stor betydelse 

för min identitet (Kanar) 

  

4.3 Modersmålsundervisningens betydelse för kunskapsutveckling 

Modersmålsundervisning bidrar till bredare förståelse för olika  kunskaper och 

kunskapsutveckling, anser Manal ”Kunskap genom ett språk hjälper elever med annat 

modersmål att skaffa sig kunskap på andra ämnen”. Hon menar också att med hjälp av 

modersmålsundervisning lär sig de tvåspråkiga eleverna läsa och skriva på sitt modersmål 

och det underlättar mycket läs- och skrivinlärningen på andraspråk.  

 Anna, en av intervjuade pedagogerna, anser att modersmålet underlätter och stödjer 

kunskapsinhämtning av andraspråk och andraspråksinlärning.  
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(1) Det är lättare att tillgodogöra sig nya ord om man har ordet på sitt eget språk, ju fler ord desto 

bättre (Anna)   

Läraren menar att inlärningen av andraspråk baseras på utvecklingen av modersmål och för 

att flerspråkiga elever ska kunna ta till sig nya ämneskunskaper och utvecklas i det svenska 

språket är det viktigt med modersmålet. 

Murad säger modersmålsundervisning hjälper eleverna att lättare nå målen och få 

bättre skolresultat  

(2) Om eleven kan kunskapen på sitt modersmål då blir lättare att överföra den kunskapen till 

andraspråket…… dom klarar kunskaper i andra ämnen, sen får dom bättre resultat på proverna 

(Murad) 

(3)  Ett utvecklat modersmål hjälper elever att hitta strategier för att utveckla andraspråket (Anita)  

(4) Modersmål är en källa till förståelse å en möjlighet att snabbare ta till sig ett nytt språk och ny 

kunskap (Amanda) 

 Pedagogerna menade om eleven har ett starkt och utvecklat modersmål med begrepp och 

förståelse då är eleven trygg i sitt eget språk och det innebär att det blirlättare att ta till sig 

begreppet på det andraspråket. De menade också ju duktigare man är på sitt modersmål ju 

lättare är det att få andraspråket. 

(5) Att modersmålet hjälper eleverna att lättare uppnå målen även i de övriga 

skolämnen…..modersmålsundervisning kan vara ett stöd till olika ämnen (Manal).  

(6) Modersmål och modersmålsundervisningen främjar elevens kunskap i andra ämnen(Mona) 

 Kawa anser att kunskapen på modersmålet hjälper honom mycket att utveckla sig i andra 

ämnen, ”Det blir lättare för mig att förstå vad frågan t.ex. i SO, kemi, matte handlar om”.  

”Min lärare säger ofta om man är duktigt på sitt modersmål då man har lättare att till sig 

andra språk och andra ämnen” säger Kanar. 

 

4.4 Uppfattningar om hinder för modersmålsundervisning   

Informanterna pekar på många hinder för modersmålsundervisning. Tiden är ett hinder , 

och de framhåller att en gång i veckan och en timme är en alltför kort tid för att hinna göra 

så mycket. 

(1) Bara en timma i veckan! Tänk om det finns mer tid (Amanda) 

(2) Vi undervisar bara en gång i veckan…….det är väldigt lite tid för att eleverna läser ett språk, på den 

tiden man måste hinna allt  (Mona)  

 Kanar som får modersmålsundervisning under skolans ordinarie tid tycker att en gång i 

veckan är för lite. 
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(3) Man hinner inte göra klart alla uppgifterna”…… jag önskar att få lite längre tid än nu på 

modersmålsundervisningen (Kanar)  

Modersmålsundervisningen är ofta förlagd efter ordinarie skoltid, vilket informanterna ser 

som ett stort problem. Enligt modersmålslärarna är det svårt för eleverna, för de är trötta, 

hungriga, har andra aktiviteter och är ofokuserade.  

(4) Eleverna vill inte stanna efter skol tid för att läsa ett ämne till som är inte obligatorisk” hon fortsätter 

vidare ”eleverna är trötta och dom har andra aktiviteter dom har inte koncentration å sent (Mona) 

(5) Undervisningen ligger efter skol tid påverkar negativt på modersmålet…….det minskar antal elever 

med tiden…..dom vill inte komma när alla andra har gått hem (Murad)  

Manal anser att modersmålet har låg status på vissa skolor på grund av undervisningstiden, 

och modersmålslärarna får ofta svårigheter att integrera undervisningen och träffa andra 

personal.  

(6) Efter ordinarie skoltid finns inte möjligheter till integrering med andra läraren……det är en isolerad 

och bort glömd lektion (Manal)  

 Mona kritiserar Skolverkets uttalande att modersmålet är ett frivilligt ämne och 

modersmålsundervisningen ska ligga efter skoltid. Hon säger ”allt detta påverkar negativt 

både på modersmålets status också antal eleverna som minskar hela tiden”. 

Kawa och Kani vill gärna ändra på tiden på modersmålundervisningen. De har träning 

och de blir mycket stressade för att hinna dit i tid. Enligt dem är det inte roligt att vara i 

skolan och få modersmålsundervisning när alla de andra har gått hem.   

Anita har annorlunda åsikt än de andra informanterna. Hon tycker att 

”modersmålsundervisningen inte ska ligga på den tiden som andra ämnen har i skolan”. Hon 

anser att en del elever och deras föräldrar väljer bort modersmålsundervisningen på grund 

av att det ligger på lektionstid för att de rädda att missa ordinarie undervisning. 

 En annan nackdel som rör sig kring praktiska problem är lokaler och elevgrupper, 

anser modersmålslärarna. Modersmålslärarna får ofta sitta i en liten lokal som inte är 

avsedd för undervisning och där det ofta saknas läromedel.  

(7)  Vi har ofta dåliga lokaler som inte passar för undervisningen t.ex. hemkunskapsrummet, musiksalen, 

slöjdsalen (Manal) 

(8) I några skolor jag får sitta på korridorer och biblioteket(Mona) 

Blandade åldersgrupper är också en stor nackdel för undervisningen, anser 

modersmålslärarna. Man har blandat elever på olika åldrar och nivåer. Mona säger ”i en 

grupp kan det bli elever från årskurs 1 till 9”. ”Man måste anpassa sig till ålder eller 

gruppnivåer […] lektionerna är olika och tiden räcker inte”, säger Manal. 
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Pedagogerna anser att samarbete mellan modersmålslärare och övriga lärare är något 

positivt och viktigt. De har olika uppfattningar om samarbetet. Mona tycker att samarbetet 

fungerar dåligt. Hon anser att det är svårt att träffa övriga lärare i skolor som hon undervisar 

i på grund av att modersmålsundervisningen ofta ligger efter ordinarie skoltid och försiggår 

på många olika skolor. Enligt Mona skulle det ha varit lättare att samarbeta med klasslärare 

om hon hade arbetat i bara två eller tre skolor ”Om man har två, tre skolor finns möjligheter 

att samarbeta med andra lärare, men jag har undervisningen i tio skolor, hinner inte prata 

med någon i dessa skolor” säger hon.   

Manal upplever att situationen är annorlunda mellan olika skolor. Hon menar att på 

de skolor som har stora och flera grupper av elever fungerar samarbetet bra eftersom 

modersmålslärarna arbetar där hela dagen. Men på de skolor där det bara finns en grupp 

med två eller tre elever samarbetar man inte.  

(9)  På mångkulturellt skolor finns flest elever med annat modersmål, där har vi fler elever och grupper. 

Vi arbetar där hela dagen. Klasslärare berättar för oss om eleven behöver hjälp, då hinner man prata, 

diskutera och samarbeta med dom, men vi är inte med på planering. Men på andra skolor som vi har 

undervisning efter skoltid och man har två, tre elever klasslärare visar inte intresse att samarbeta med 

modersmålslärare(Manal)  

Murad, som har arbetat i flera år som modersmålslärare, tycker att det har blivit mycket 

bättre att samarbeta med den andra personalen i skolorna som man undervisar i. Enligt 

Murad har modersmålslärare och klasslärare skapat en bra relation i många skolor.  

(10)  Det var väldigt svårt att samarbeta med andra lärare för tio år sen, men nu finns mycket möjligheter 

att kontakta klasslärare och rektorer. Vi försöker hitta varandra på personal rum, annars via epost om 

det märker att en elev har något problem(Murad) 

Både Anna och Amanda tycker att samarbetet är det viktigtigaste om man vill stödja 

eleverna. 

(11) )Samarbetet är viktigt även för saker som ligger utanför ämnena, t.ex. sociala situationer, ibland 

fungerar samarbetet bra särskilt med några modersmålslärare som arbetar en hel dag på 

skolan(Anna) 

 Amanda anser att det behövs mer tid för att samarbeta med varandra. 

(12)  Det är ju bra koppla att modersmålsundervisning till de ämnen eleven läser, gemensam planering och 

samarbete behövs mellan modersmålslärare och övriga lärare. Men på grund av modersmålslärares 

arbetssituation finns inte alltid möjlighet till detta(Amanda)  
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5 Diskussion av resultat 

Resultatet visar att alla informanterna är eniga om att modersmålsundervisning har en 

positiv inverkan på inlärningen av andra språk. Dessutom kan kunskaper i modersmålet även 

hjälpa eleverna att lättare uppnå målen i de andra ämnena. Pedagogerna poängterar också 

att elever som går på modersmålsundervisning och lär sig läsa och skriva på sitt modersmål 

har lättare att läsa och skriva på andraspråket. Deras uppfattningar överensstämmer med 

Skolverkets rapport (2002:72) där det poängteras att modersmålsundervisningen kan spela 

en stor roll både för utveckling av modersmål och för utveckling av svenska.  

Majoriteten av informanterna upplever att modersmålet är en tillgång och 

modersmålsundervisning har en betydelsefull roll i elevernas kunskapsutveckling. De anser 

att modersmålsundervisning bidrar till större förståelse, bättre resultat i andra ämnen och 

lättare att nå målen. De anser också om eleven har bra kunskap på modersmålet blir det 

lättare att överföra den kunskapen till det andraspråket. Eleverna tycker också att 

modersmålsundervisning hjälper dem att skaffa sig kunskaper i andra ämnen och få bättre 

skolresultat. Mina iformanters tankar om modersmålsundervisning och kunskapsutveckling 

överensstämmer med Ladberg (2003) som hävdar att barn som har utvecklat en god grund i 

modersmålet har lättare att tillägna sig kunskaper i andraspråket.  

 Eleverna i min studie framhåller att modersmålet är en resurs och tillgång vilket 

stämmer överens med Börestam & Huss (2001:60) som pekar på att barnets första språk är 

en resurs och inte hinder för inlärningen av det andra språk, därför anser de att det 

tvåspråkiga barnets båda språk är viktiga och de bör utvecklas för att få optimalt resultat.   

Pedagogerna anser att det visserligen är bra att eleverna får modersmålsundervisning, 

men en gång i veckan räcker inte, vilket kan finna stöd hos Axelsson (2004:504) som har 

visat att modersmålsundervisning är avgörande för andraspråksinlärning. I mitt resultat har 

det framkommit att någon anser att eleverna skulle bli störda i sin andraspråksinlärning och 

får ingen nytta av sin modersmålsundervisning om de får undervisning i ett språk som skiljer 

sig mycket från det andraspråket. Denna uppfattning motsägs dock av Abrahamsson 

(2009:235) som påstår att det som tror att modersmålsundervisningen hindrar inlärningen 

av det nya språket har en felaktig uppfattning.  
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I studien har jag kommit fram till att både lärare och elever anser att modersmålet 

hjälper eleverna att stärka sina identiteter. I Skolverkets rapport (2002:161) bekräftas att en 

positiv inställning till modersmålsstödet har stor betydelse för elevens utveckling av den 

egna identiteten och den bidrar till utveckling av barnets personlighet, trygghet och 

självkänsla. Det framhålls också att  när en elev känner sig trygg i sin identitet finns det viljan 

och energi att ta till sig andra kunskaper.  

Lärarna tycker att modersmålsundervisning är viktig eftersom den stärker identiteten 

och att modersmålet ska vara ett verktyg för att eleven ska kunna bygga upp  känslan att 

man kan utveckla sin identitet båda i modersmålet och i det andraspråket. De anser också 

att utveckling av modersmålet leder till ökat självförtroende och stolthet hos elever, men 

om eleven är blyg och skäms över sitt modersmål och inte vill prata det kan man inte 

utveckla sin identitet även om man går på modersmålsundervisning. 

Eleverna i min studie är starka i sina modersmål och har goda kunskaper om sina 

kulturella bakgrunder och  är medvetna om att olika språk har olika platser i människans liv. 

Alla tre eleverna vill behålla och stärka sina identiteter och de gör detta genom att delta i 

modersmålsundervisning, prata med familjen och släktingar för att inte glömma sina språk 

och  ursprung.   

Att det finns mycket som hindrar och försvårar modersmålsundervisningen har 

kommit fram i intervjuerna. Majoriteten av informanterna tar särskilt fram  tidsaspekten. De 

anser att en timme i veckan i modersmålsundervisning är alldeles fört kort tid, vilket också 

framhållits av både Skolverket (2002:160) och Håkansson (2003:78) som  pekar på 

modersmålsundervisningen en gång i veckan är otillräckligt för att påverka elevernas 

språkutveckling. Enligt modersmålslärarna hinner man inte göra färdigt uppgifter och 

bearbeta olika saker tillräckligt. 

Undervisningen ligger ofta efter ordinarie skoltid och det påverkar eleverna negativt. 

Skolverket (2008:39) har kommit fram till att många elever och föräldrar inte har motivation 

att vara med på modersmålsundervisning på grund av att eleverna är trötta och 

undervisningstiden krockar med andra aktiviteter. Modersmålslärarna är eniga om att 

eleverna ofta är både trötta och hungriga med tanke på att lektionerna är förlagda utanför 

ordinarie skoltid. Ladberg (2003:190–191) skriver när undervisningen ligger efter skoldagen 

minskar modersmål integrering i den övriga ämnen och undervisningen. Både lärarna och 

elever i min studie önskar mer tid för modersmålsundervisning och studiehandledning på 
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modersmålet. En av modersmålslärarna anser att problemet ligger hos Skolverket där man 

bestämt att modersmålet ska vara ett frivilligt ämne och modersmålsundervisning ska ligga 

efter ordinarie skoltid.  

Modersmålslärarna framhåller också andra brister vad gäller 

modersmålsundervisningen, t.ex. att grupperna är heterogena, då det i en och samma grupp 

kan finnas elever från årskurs 1 till årskurs 9.  

Alla skolans verksamhet är viktigt för elevernas språkutveckling och gynnar elevernas 

lärande. Eftersom modersmålsundervisning är en av verksamheterna det behövs samarbete 

mellan modersmålslärare och övriga lärare.  Modersmålslärarna är missnöjda med 

samarbetet med andra klasslärare. Anledning till brist på samarbete  är att de har många 

grupper och många skolor, och de hinner därför inte träffa de andra lärarna på de olika 

skolorna vilket medför svårigheten att träffa andra personalen i skolor och att ofta 

undervisningen sker utanför skoltid. Lärarna anser att modersmålsarbetet tvingar 

modersmålslärare att arbeta i olika skolor och anpassa sin tid efter det. Modersmålslärarna 

anser att om modersmålslärare får få mjöligheter att arbeta på endast en skola, då skulle 

hon/han ha mer tid att samarbeta med övriga lärare.   
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6 Slutsatser 

Mitt resultat visar lärares och elevers uppfattningar om modersmålsundervisningens 

positiva inverkan på andraspråksinlärning, identitetsutveckling och kunskapsutveckling. 

Mina lärarintervjudeltagare  tyder på att det inte finns tillräckligt med samarbete mellan 

modersmålslärare och ämneslärare. 

Alla som ingår i studien är positiva till modersmålsundervisning, men resultatet visar 

också att skolans erbjudande av modersmålsundervisning innehåller många brister som 

försvårar modersmålsundervisningen. Deltagarna skulle vilja se ändring och utveckling på 

modersmålets organisation.  

Resultatet av denna undersökning kunde ha blivit annorlunda  om jag använt mig av 

andra och fler informanter och jag ser därför att samma undersökning kan genomföra en 

gång till  i större skala och kompletteras med  andra metoder som exempelvis  enkäter och 

observationer. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Frågor till eleven 

Hur länga har du bott i Sverige? 

Hur länga har haft modersmålsundervisning? 

Anser du att modersmålet främjar ditt andraspråk.? 

Tycker du att det är viktigt att få fortsätta utveckla ditt modersmål? 

Tycker du att dina kunskaper om modersmålet främjar dina kunskaper i andra ämnen? 

Gynnar modersmålet identitetsutveckling hos dig? 

Känner du dig stolt över ditt modersmål? 

Vilka nackdelar anser du att modersmålsundervisningen kan ha? 

 

Frågor till lärare 

Hur viktigt anser du att modersmålet och modersmålsundervisningen är för att elever 

ska kunna tillägna sig andraspråket? 

Anser du att modersmålet är tillgång eller ett hinder? 

Tycker du att modersmålsundervisningen främjar elevernas språkutveckling och 

kunskaper i andra ämnen? Hur och på vilket sätt? 

Anser du att modersmålsundervisningen främjar elevens identitetsutveckling? 

Är dina elevers kunskaper i modersmålet en tillgång i ditt ämne? 

Vilka nackdelar anser du på modersmålsundervisningen? 
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Bilaga 2 Brev till vårdnadshavaren 

Hej 

  Jag heter Tara Hussein Ali och kommer från Linneuniversitet i Växjö, där läser jag min 

kurs. Jag skriver min kandidatuppsats som kommer att handla om modersmål och 

modersmålsundervisningen. Jag vill därför intervjua ditt barn och kommer att koncentrara 

mig på frågor som handlar om modersmål och modersmålsundervisningen. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag inte ska glömma något som eleven sagt. 

Inspelningen raderas så fort jag skrivit ner informationen i mitt arbete. 

MED VÄNLGA HÄLSNINGER  

Tara Hussein Ali 

Mobil: xxxxxxxxxx 

Mejl: xxx @xxxxx.xxx 

(       ) JA, mitt barn--------------------------------får delta i intervjun. 

(       ) NEJ, mitt barn ------------------------------får inte delta i intervjun. 

           

        Vårdnadshavarens underskrift 

____________________________________________________________ 
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