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Forskning visar att modersmålet ofta är väldigt betydelsefullt för individen; bland annat är det 
viktigt för identiteten, språkutvecklingen och den kognitiva förmågan. Med anledning av detta 
har modersmålsundervisningen i skolan en viktig funktion att fylla. Syftet med denna studie 
var att belysa flerspråkiga elevers uppfattningar om det egna modersmålet och 
modersmålsundervisningen som de deltar i.  Syftet var dessutom att belysa vilken pedagogisk 
grundsyn som verkar genomsyra modersmålsundervisningen i de aktuella 
undervisningsgrupperna. Efter noga övervägande användes en kvalitativ forskningsmetod för 
att besvara forskningsfrågorna. Semistrukturerade intervjuer ägde rum med sex stycken 
flerspråkiga elever år 3 som har kurdiska eller arabiska som modersmål. I denna uppsats 
redovisas vad den aktuella gruppen elever har för åsikter om modersmålet och 
modersmålsundervisningen. Bland annat går det att urskilja att de anser att modersmålet och 
utvecklandet av detta är betydelsefullt. Vidare lämnar de en mängd synpunkter på 
modersmålsundervisningen. Utifrån deras beskrivningar av lektionsinnehållet har det även 
gått att dra vissa slutsatser om vilken pedagogisk inriktning modersmålsundervisningen har; 
mycket pekar på att det verkar handla om undervisning med behavioristiska inslag.  
 
 
 
 
Nyckelord: modersmål, modersmålsundervisning, kurdiska, arabiska, flerspråkighet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehåll 
 
Förord 
 
1. Inledning och bakgrund    s. 1 
1.1 Syfte      s. 1 

1.2 Forskningsfrågor     s. 2 

1.3 Begreppsdefinitioner     s. 2 

1.4 Uppsatsens disposition     s. 2 

 

2. Litteraturgenomgång    s. 3 
2.1 Teorier i klassrummet      s. 3 

2.2 Språkutveckling     s. 4  

2.3 Modersmål och modersmålsundervisning   s. 4 

2.3.1 Modersmålet och modersmålsundervisningen i kursplanen i modersmål s. 4 

2.3.2 Vilka har rätt att delta i modersmålsundervisningen i grundskolan? s. 5 

2.3.3 Modersmålsundervisningen i den svenska skolan   s. 5 

2.3.4 Modersmålets och modersmålsundervisningens betydelse  s. 7 

2.3.5 Elevers åsikter om modersmålet och modersmålsundervisningen s. 8 

2.4 Litteratursammanfattning    s. 10 

 

3. Metod      s. 11 
3.1 Kvalitativ forskningsstrategi    s. 11 

3.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod    s. 11 

3.3 Urval      s. 12 

3.3.1 Presentation av undervisningsgrupperna   s. 12 

3.3.2 Presentation av respondenterna som deltar i undersökningen  s. 13 

3.4 Genomförande     s. 13 

3.5 Databearbetning och analysmetoder    s. 14 

3.6 Reliabilitet och validitet    s. 14 

3.7 Etiska ställningstaganden    s. 15 

 

4. Resultat      s. 16 
4.1 Modersmålets vikt och användbarhet   s. 16 



4.1.1 Varför är modersmålet betydelsefullt?   s. 16 

4.1.2 Behärskning av modersmålet    s. 16 

4.1.3 Användning av modersmålet    s. 17 

4.1.4 Den egna kulturens förväntningar    s. 17 

4.1.5 Bemötandet i skolan     s. 17 

4.2 Elevernas åsikter om modersmålsundervisningen och dess innehåll  s. 18 

4.2.1 Tid och dag     s. 18 

4.2.2 Undervisningslokalen     s. 18 

4.2.3 Gruppsammansättningen    s. 18 

4.2.4 Läraren i modersmål     s. 19 

4.2.5 Modersmålsundervisningens innehåll                                         s. 19 

4.2.6 Läromedlen som används    s. 20 

4.2.7 Elevernas inställningar till modersmålsundervisningen  s. 21 

4.2.8 Modersmålsundervisningens betydelse för utvecklingen av modersmålet s. 21 

4.3 Resultatsammanfattning    s. 22 

 

5. Analys      s. 23 
5.1 Vilka åsikter har respondenterna om sitt modersmål och på vilka sätt   

är det betydelsefullt för dem?             s. 23 

5.2 Vilken pedagogisk grundsyn verkar genomsyra undervisningen i de aktuella  

undervisningsgrupperna?     s. 24 

5.3 Vilka åsikter har respondenterna om modersmålsundervisningen? s. 25     

 

6. Diskussion     s. 27 

6.1 Metoddiskussion     s. 27 

6.2 Resultatdiskussion     s. 27 

6.3 Slutsatser      s. 30 

6.4 Slutord      s. 31 

6.5 Vidare forskning     s. 31 

 
Referenser     
 
Bilagor 
 
 



 
 
 
Förord 
 
Så har äntligen dagen kommit när jag kan konstatera att arbetet med denna uppsats är över. 

Det har varit en lång och arbetsam resa som inte skulle ha nått hit om det inte vore för flera 

personers hjälp, stöd och uppmuntran. Till att börja med vill jag tacka de sex elever som så 

modigt ställde upp i undersökningen och lät sig intervjuas; utan Er medverkan hade denna 

uppsats inte funnits. Även min partnerskola har ställt upp på ett fantastiskt sätt och jag vill 

rikta ett tack mot de lärare som engagerat sig. Ert stöd har varit en trygghet. Jag vill dessutom 

tacka min handledare, Marja- Terttu, som väglett mig under arbetets gång och haft tålamod att 

svara på alla mina frågor och funderingar. Dina kritiska ögon och snabba svar har varit ett 

otroligt stöd.  

 

Avslutningsvis vill jag även tacka de människor som står mig närmast. Mina föräldrar vill jag 

ge ett stort tack i detta sammanhang. Ert stöd, uppmuntran och tro på att jag skulle klara det 

har stärkt självförtroendet när det känts tungt. Jag vill dessutom tacka Er för att ni gett mig 

konstruktiv kritik på innehållet i denna uppsats. Ett sista och särskilt tack vill jag ge min 

sambo Dennis. Du har delat min förtvivlan och glädje när humöret har pendlat under resans 

gång. Jag är evinnerligt tacksam för att du varit min klippa och stöttepelare under arbetet med 

denna uppsats liksom under hela min utbildning. Jag vill att Du ska känna att vi nått målet 

tillsammans 

 
 

 
Västerås våren 2007. 

 
Isabelle Tallberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det att språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 
skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga” (Utbildningsdepartementet A, s. 5). För att elever med annat modersmål 
än svenska skall få möjlighet att utveckla hela sin språkliga förmåga har de möjlighet att delta 
i modersmålsundervisning. Paulin (1997) skriver att det finns tusentals elever med annat 
modersmål än svenska som valt att delta i modersmålsundervisning. Oavsett vilken bakgrund 
eleverna har är det skolans uppgift att se till att de utvecklar sitt modersmål med hjälp av den 
viktiga modersmålsundervisningen. Om eleverna får en chans att delta i 
modersmålsundervisning som tillgodoser deras behov är denna ett stort stöd för den språkliga 
och identitetsskapande utvecklingen (Paulin, 1997).     
 
Under hösten 2006 läste jag en kurs på Mälardalens Högskola som hette ”Kommunikationens 
beroende av etnicitet, genus och klass”. Bland annat behandlade kursen modersmål och 
modersmålsundervisning. Denna kurs var mycket intressant och jag erhöll ny och värdefull 
kunskap i ämnet. Jag utvecklade kunskap om modersmålets och modersmålsundervisningens 
betydelse.  Jag fick även vetskap om att modersmålsundervisningen har stora intentioner men 
att det praktiska genomförande ofta har sina brister på olika organisatoriska nivåer. Mycket 
fokus under kursen lades på modersmålslärarnas situation och jag saknade information om 
hur eleverna som deltar i modersmålsundervisningen upplever denna och sitt modersmål. 
Därför bestämde jag mig för att fördjupa mig inom detta område när det var dags att 
bestämma vad examensarbetet skulle handla om.   
 
Min partnerskola är en mångkulturell F-6 skola i Mellansverige. På skolan finns det många 
elever med annat modersmål än svenska och de flesta av dessa deltar under någon period i 
modersmålsundervisning. Efter att jag läst kursen som nämns ovan öppnades ögonen och jag 
uppmärksammade under min praktik att eleverna tycks ha olika inställningar till 
modersmålsundervisningen; vissa tycks längta till den medan andra inte har så stor lust att 
medverka. Flera forskningsrapporter lyfter fram betydelsen av modersmålsundervisning och 
skolorna är skyldiga att erbjuda elever denna undervisning. Men hur uppfattar eleverna 
undervisningen? Känner eleverna att deras modersmålsundervisning är betydelsefull och vad 
tycker de om ämnesinnehållet? Vilken pedagogisk grundsyn präglar undervisningen och 
vilken betydelse har egentligen modersmålet för de flerspråkiga eleverna? Jag kände att det 
var dags att lyfta fram elevernas åsikter angående modersmålet och 
modersmålsundervisningen. I mitt examensarbete önskar jag därför göra en fördjupad studie 
inom detta område.  
 
 
1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att belysa flerspråkiga elevers uppfattningar om det egna 
modersmålet och den modersmålsundervisning de deltar i.  Syftet med studien är dessutom att 
belysa vilken pedagogisk grundsyn som verkar genomsyra modersmålsundervisningen i de 
aktuella undervisningsgrupperna.  
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1.2 Forskningsfrågor 
 

• Vilka åsikter har respondenterna om sitt modersmål och på vilka sätt är det 
betydelsefullt för dem? 

 
• Vilken pedagogisk grundsyn verkar genomsyra modersmålsundervisningen i de 

aktuella undervisningsgrupperna? 
 

• Vilka åsikter har respondenterna om modersmålsundervisningen? 
 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedanstående begrepp förekommer regelbundet i uppsatsen. Det är därför på sin plats att 
definiera vilken innebörd begreppen har i uppsatsen. Flera av begreppen har synonymer med 
samma innebörd men i uppsatsen har endast ett begrepp använts för att skapa konsensus.  
 
Modersmål: I Skolverkets rapport (2002) definieras modersmål. Enligt deras förklaring är 
modersmål det språk som barn och elever lär in först (Skolverket, 2002). 
Nationalencyklopedin menar att modersmål är det språk som barnet lär sig först. I denna 
uppsats benämns det språk som barnet utvecklat i hemmiljön, och därmed först, som 
modersmål.   
 
Flerspråkig: Enligt Skolverket (2002) är en individ flerspråkig om denna har ett annat 
modersmål än svenska. I denna uppsats definieras personen som flerspråkig om denna har två 
eller fler språk som används i naturliga kommunikationsmiljöer.   
 
Modersmålsundervisning: I nationalencyklopedin fastställs det vad 
modersmålsundervisning är. ”Modersmålsundervisning, tidigare benämnt 
hemspråksundervisning, är skolundervisning i invandrar- och minoritetselevers modersmål”. I 
denna uppsats står begreppet modersmålsundervisning för den undervisning som elever med 
annat modersmål än svenska får för att stärka det aktuella modersmålet. Genomgående 
används begreppet modersmålsundervisning istället för hemspråksundervisning.   
 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats är uppdelad i olika kapitel. Syftet med detta är att skapa struktur, en röd tråd 
och underlätta för läsaren. Kapitel 2, med namnet Litteraturgenomgång, behandlar tidigare 
forskning i det aktuella ämnet. Huvudsakligen presenteras teori och forskning om modersmål 
och modersmålsundervisning. Dessutom finns det med ett avsnitt om hur lärteorierna kan 
gestalta sig i klassrummet. Även ett avsnitt om språkutveckling presenteras. Sist i detta kapitel 
finns det en litteratursammanfattning vars syfte är att sammanfatta det som framkommit 
tidigare. Därefter kommer kapitel 3, Metod. I metoddelen beskrivs genomförandet, de 
metoder som använts och huruvida de är bra. Även det urval som gjorts behandlas och läsaren 
har möjlighet att ta del av lite bakgrundsfakta om undervisningsgrupperna och 
respondenterna. Dessutom står det att läsa hur de forskningsetiska kraven tillgodosetts i 
undersökningen. Efter metoddelen presenteras resultaten i ett kapitel som har fått namnet 
Resultat (kapitel 4). Resultaten har delats in i olika undergrupper för att passa uppsatsens 
syfte. Sist i denna del finns en resultatsammanfattning. Syftet är att lyfta fram de data som 
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anses mest intressant i sammanhanget. I analysdelen, kapitel 5, ställs resultaten mot tidigare 
forskning och litteratur när de analyseras utifrån forskningsfrågorna. I kapitel 6, 
diskussionsdelen, behandlas uppsatsens resultat och analys ytterligare när det diskuteras, 
binds samman och reflekteras. Även en metoddiskussion, slutsatser, avslutande kommentarer 
och förslag på vidare forskning finns med i denna del.       

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier i klassrummet 
Trageton (2005) skriver att den pedagogiska grundsynen över lag har utvecklats från att ha 
fokus på lärarens undervisning till att istället fokusera på barnens lärande. Tre olika sätt att se 
på lärande har löst av varandra. De tre synsätten är, i kronologisk ordning, behaviorism, 
konstruktivism och sociokulturell teori.  
 
Maltén (1981) menar att den behavioristiska teorin kännetecknas av att barnet ses som ett 
passivt objekt som gränslöst kan formas utifrån. Ingen ömsesidig dialog finns mellan den som 
lär ut (läraren) och den som lär sig, tar till sig kunskapen (eleven). Beröm, stimuli, repetition 
och kontroll används när eleven ska lära sig, menar Maltén. Imsen (2000) anser att en 
optimistisk syn på lärande kännetecknar detta synsätt. I teorin kan nämligen alla människor, 
med hjälp av stimuli och respons, lära sig vad som helst. Det behavioristiska klassrummet 
kännetecknas av att barnet ses som en konsument, hävdar Trageton (2005). Han menar vidare 
att undervisningen har en nära relation till kursplanernas innehåll. Informationen förmedlas av 
läraren och undervisningen är mycket lärarstyrd.  Läromedlen, och arbetet med dessa, står i 
fokus. Eleverna arbetar med att finna det rätta svaret och detta sker vid individuellt arbete. 
Kunskaperna testas med prov och elevernas uppgift är då att återge tidigare information, 
skriver Trageton.  
 
Imsen (2000) skriver att lärteorierna kognitiv konstruktivism och sociokulturellt lärande 
kännetecknas av en annan syn på kunskapsutveckling; det krävs att barnet aktivt utvecklar 
kunskap. Barnet har en relation till sin omvärld som grundar sig i en ömsesidig dialog; detta 
sker dock i olika stor utsträckning i de två teorierna. Gemensamt är dock att individen 
ideligen försöker skapa sig en omvärldsuppfattning. Jean Piaget är ett av de stora namnen när 
det talas om kognitiv konstruktivism. Han menade att barnet konstruerar ny kunskap när det 
upplever nya sinnesintryck. Den nya kunskapen skapas utifrån tidigare erfarenheter. 
Utvecklingen sker i en process inom människan. I och med detta sker själva utvecklingen 
individuellt. Piaget menade att möjligheten att tillägna sig nya kunskaper grundar sig i 
individens mognad (Imsen, 2000). Trageton (2005) menar att det konstruktivistiska 
klassrummet kännetecknas av att undervisningen baseras på elevernas förkunskaper och att 
eleverna aktiveras. Arbetet sker individuellt och temaundervisning ses som något bra eftersom 
det skapar en djupare förståelse. Det finns inget helt statiskt rätt svar och det sker ett 
individuellt resonerande med begrepp. Elevernas kunskaper testas och målet är att de ska ha 
uppnått en adekvat förståelse, skriver Trageton.  
 
Lev S. Vygotskij var, enligt Imsen (2000), understödjare av den sociokulturella teorin och 
ansåg att individen konstruerar sin kunskap tillsammans med andra. Han menade att eleven 
lär i alla situationer. Barnen observerar hur de vuxna agerar och kan sedan imitera detta.  Den 
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miljö där individen befinner sig påverkar således vilken kunskapsutveckling som äger rum. 
Den sociokulturella teorin kännetecknas vidare av att språket har en framträdande roll.  Detta 
på grund av att det möjliggör den kommunikation som är nödvändig när barnet skall utveckla 
kunskap (Imsen, 2000). Trageton (2005) skriver att det sociokulturella klassrummet 
kännetecknas av elevernas kulturella bakgrunder och förkunskaper utgör grund för 
undervisningen. Klassrummet ses som en miljö för lärandegemenskap. Ingen traditionell 
undervisning äger rum; istället arbetar eleverna problem – och aktivitetsorienterat i temaform. 
Läromedlen produceras med fördel av eleverna själva. Grupparbeten sker systematiskt och 
gruppmedlemmarna resonerar kring olika begrepp och upptäckter; på så vis når de nya 
insikter. Vidare menar Trageton att elevernas kunskaper inte testas med traditionella prov; 
istället är målet att eleverna skall lära sig med hjälp av reflektioner i lärandegemenskapen. 
 
Enligt Trageton (2005) övergavs det behavioristiska synsättet på lärande tidigt i de svenska 
läroplanerna. Han menar att läroplanen Lgr 80 till stor del präglades av det konstruktivistiska 
lärandeperspektivet. När Lpo 94 publicerades hade den konstruktivistiska grundsynen 
övergivits. Istället genomsyras detta styrdokument av den sociokulturella synen på lärande, 
menar Trageton. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det bland annat 
att eleven skall experimentera, iaktta, delta, leka, diskutera, värdera och reflektera 
tillsammans med andra i klassrummet. Undervisningen skall bygga på elevens tidigare 
erfarenheter. Elevens och gruppens lärande skall stå i fokus och läraren skall fungera som en 
vägledare. Eleven skall utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. Denna 
förmåga utvecklas då eleven ges möjlighet att delta och utvärdera den dagliga undervisningen 
som denna är en del av (Utbildningsdepartementet A).       
 
 
2.2 Språkutveckling 
Enligt Paulin (1993) gynnas språkutveckling av en undervisningssituation som innehåller 
reflekterande samtal, problemorienterade arbetsformer, fri läsning och litteraturläsning. 
Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att barnet måste känna sig delaktig och berörd 
för att språkutvecklingen skall kunna gynnas optimalt. Undervisningen måste dessutom bygga 
på individens tidigare erfarenheter, behov och intressen. På så vis ökar barnets motivation och 
lust att lära (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Ladberg (2003) skriver att 
kommunikationen är själva kärnan i språket. För att barnet ska känna motivation att lära sig 
ett språk krävs det att det är ett viktigt kommunikationsmedel, menar hon. Författaren påtalar 
att barnet måste känna att det är nödvändigt att hantera språket när det kommunicerar med, för 
barnet, känslomässigt betydelsefulla personer i närmiljön. 
 
 
2.3 Modersmål och modersmålsundervisning 

2.3.1 Modersmålet och modersmålsundervisningen i kursplanen för modersmål 
I kursplanen för modersmålsundervisning (Utbildningsdepartementet, B) står det att ämnets 
syfte är möjliggöra en språkutveckling i modersmålet hos elever med annat modersmål än 
svenska. De skall vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet tillsammans med andra. 
”Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till 
flerspråkiga individer med flerkulturell identitet.” (Utbildningsdepartementet B, s. 1). 
Ytterligare ett syfte med modersmålsundervisningen är att denna skall verka för att eleven 
skall utveckla en förståelse för andra kulturer. Om eleven utvecklar kunskap om den egna 
kulturbakgrunden och minoritetskulturen i Sverige kan jämförelser mellan de olika kulturerna 
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göras så att sistnämnda syfte kan uppfyllas. I kursplanen för modersmålsundervisning 
framkommer det att basen i undervisningen skall ha sin utgångspunkt i litteratur och 
kulturkunskap. Modersmålet utvecklas då eleven får möjlighet att aktivt arbeta med det i 
meningsfulla sammanhang; således bör undervisningen ske på detta sätt. Att delta i samtal, 
berätta för andra, läsa och förstå samt att uttrycka sig skriftligt är exempel på sådana 
aktiviteter (Utbildningsdepartementet B).  

2.3.2 Vilka har rätt att delta i modersmålsundervisning i grundskolan? 
Den elev som inte har svenska som dagligt umgängesspråk med minst en förälder har rätt att 
få modersmålsundervisning i det aktuella språket. Alla som har denna rättighet skall erbjudas 
undervisning av kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning 
gäller dock endast om det finns en lämplig lärare eller om det är minst fem elever som ingår i 
undervisningsgruppen. Undervisningen är frivillig och vårdnadshavarna/eleven avgör om 
eleven skall delta. En elev får endast ha modersmålsundervisning i ett språk; enda undantaget 
från denna regel är romska elever med särskilda skäl. Inom ramen för 
modersmålsundervisningen skall både undervisning i språket och 
studiehandledning/ämnesundervisning på språket genomföras. Elevens behov skall avgöra 
modersmålsundervisningens omfattning. Alla elever har rätt att få undervisningen utanför 
timplanebunden tid under sammanlagt sju år. Om undervisningen arrangeras på andra tider 
eller om det föreligger särskilda anledningar kan en elev dock ha rätt till ytterligare 
undervisning. Samiska, tornedalsfinska, romska elever samt adoptivbarn har andra 
bestämmelser än de som nämns ovan (Skolverket, 2002). 

2.3.3 Modersmålsundervisningen i den svenska skolan 
Hemspråksreformen som ägde rum 1977 innebar att flerspråkiga barn fick rättigheten att lära 
och utveckla modersmålet i skolan parallellt med det svenska språket. Det låg i huvudsak två 
olika motiv bakom denna reform. Det ena var att det var ett sätt att stärka invandrar- och 
minoritetselevernas kulturella och etniska identitet. Det andra handlade om att man ville 
stödja dessa elevers språkliga, kunskapsmässiga och allmänna kognitiva utveckling (Cromdal 
& Evaldsson, 2003, Hyltenstam & Tuomela, 1996, Paulin, 1993; Skolverket, 2002). 
Skolverket (2002) menar dock att undersökningar visar att reformens intentioner inte 
överensstämmer med hur det fungerar i praktiken; idag brottas verksamheten mot praktiska 
och organisatoriska hinder.  
 
Cromdal & Evaldsson (2003) skriver att modersmålsundervisningens omfattning i skolan har 
minskat drastiskt sedan i början på 90-talet. Enligt författarna beror detta bland annat på att 
skolämnet ifrågasattes i samhällsdebatten och att generella neddragningar ägde rum i de 
svenska skolverksamheterna. På senare år är det allt färre elever i grundskolan som väljer att 
delta i modersmålsundervisning. Cromdal & Evaldsson menar vidare att många kritiska 
forskarröster riktas mot nedskärningar inom modersmålsundervisningen eftersom 
undervisningens kvalité försämras samt att elevernas möjlighet att uppnå en fullgod 
flerspråkighet minskar.  
 
Enligt Skolverket (2002) har kommunerna anordnat modersmålsundervisningens organisation 
på likartade sätt. Det är vanligast att modersmålslärarna är anställda av en central enhet och 
att de åker ut till skolorna för att undervisa. Detta innebär att en lärare arbetar på flera skolor, 
enligt Skolverket. Ladberg (2003) och Paulin (1993) hävdar att modersmålsundervisningen 
har låg status i skolan och att dess organisation medför att modersmålslärarna blir isolerade 
från övriga skolverksamheter. Tanken är att modersmålsläraren skall fungera som en bro 
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mellan två kulturer; något som i praktiken kan vara svårt om det inte finns något samarbete 
mellan ämnena. Flerspråkighet och annan kunskap utvecklas bäst om modersmålslärarna och 
övrig personal samarbetar (Ladberg, 2003). I Skolverkets rapport (2002) framkommer det att 
undervisningen i modersmål ofta äger rum i undermåliga lokaler; något som ytterligare 
påminner eleverna om att undervisningen har låg status. Många modersmålslärare vittnar om 
problem med att finna bra läromedel. Mycket av det material som är producerat är tilltänkt 
som läromedel i ursprungsländerna. Detta är oftast negativt eftersom de presenterar en vardag 
som är obekant för eleverna. Skolverket har dock utvecklat läromedel på flera språk och 
ytterligare material planeras (Skolverket, 2002).  
 
Skolverket (2002) har funnit att elever som deltar i modersmålsundervisning i genomsnitt har 
20-80 minuter modersmålsundervisning i veckan; denna undervisningstid är inte tillräcklig 
när kursplanens mål skall uppnås. I de flesta kommuner äger undervisningen i modersmål rum 
efter skoltid men den kan även ske som elevens val eller som extra ämne; övrig undervisning 
sker vanligtvis i svensk klass (Ladberg, 2003; Skolverket, 2002). Hyltenstam och Tuomela 
(1996) menar att det troligtvis enbart är de ambitiösa eleverna som orkar delta när 
undervisningen äger rum efter skolan och att eleverna överlag borde vara trötta redan när de 
kommer till lektionen.  
 
Eleverna som deltar i modersmålsundervisningen har mycket skilda bakgrunder och 
kunskaper i modersmålet, andraspråket och i de olika kulturerna. Detta kan bero på att deras 
familjesituationer skiljer sig åt liksom intensiteten i modersmålsanvändningen i hemmet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003; Paulin, 1993). Undervisningsgrupperna är ofta 
heterogena både vad beträffar ålder och kunskapsnivå. Detta är i hög grad en utmaning för 
läraren som håller i modersmålsundervisningen. Eleverna uppvisar olika språkliga luckor och 
modersmålsundervisningens syfte måste vara att se till att dessa tillgodoses så att språken blir 
effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument (Hyltenstam och Tuomela, 1996; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003). Paulin (1993) skriver att elevens språk och 
erfarenheter skall forma undervisningen. För att detta skall kunna ske är det nödvändigt med 
individuella uppgifter i heterogena grupper, anser författaren.  
 
Enligt Skolverket (2002) är det inte särskilt vanligt att modersmålsundervisningen utvärderas 
på central nivå. Hyltenstam och Tuomela (1996) ställer sig frågande till varför det inte har 
gjorts några allvarliga satsningar för att höja kvalitén på modersmålsundervisningen. De 
menar att undervisningens existens har varit det viktigaste och inte hur verksamheten bedrivs. 
Ladberg (2003) skriver att det idag behövs mer kunskap om flerspråkighetens betydelse för 
den kognitiva utvecklingen, kunskapsutvecklingen och identitetsutvecklingen. Dessutom 
måste alla de fördomar som finns om modersmål, modersmålsundervisning och flerspråkighet 
motarbetas. Om sistnämnda sker sänder det ut en signal till flerspråkiga barn att deras språk är 
värdefullt, menar Ladberg. Skolverket (2002) lyfter i sin rapport fram områden av 
modersmålsundervisningen som måste förbättras. Bland annat måste skolorna bli bättre på att 
uppmärksamma de flerspråkiga elevernas behov och tillfredsställa dem. För att detta skall 
kunna ske måste verksamheterna ges bättre förutsättningar än de har idag. Skolverket vill att 
modersmålsundervisningen skall bli en integrerad del av övrig undervisning. Integrerad 
undervisning som sker parallellt på två språk med två olika lärare möjliggör ökad 
måluppfyllnad och bör därför eftersträvas. I Skolverkets rapport framgår det vidare att det 
planeras en rad åtgärder. Skolverket har bland annat åtagit sig att sprida kunskap om 
modersmålets betydelse för identiteten och lärandet både ur ett individperspektiv och ur ett 
samhällsperspektiv. Dessutom skall allmänna råd utarbetas angående stöd och undervisning 
för de flerspråkiga eleverna (Skolverket, 2002). Regeringen har bestämt sig för att satsa 
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pengar och resurser på kommuner och enskilda skolor. Syftet är att dessa ska bli bättre på att 
möta elever som är flerspråkiga. Myndigheten för Skolutveckling har på regeringens uppdrag 
utarbetat en plan för hur dessa pengar ska användas. Utbildning för tjänstemän, rektorer, 
lärare och modersmålslärare löper som en röd tråd ibland de aktuella åtgärderna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

2.3.4 Modersmålets och modersmålsundervisningens betydelse 
Enligt Skolverket (2002) finns det tre stora anledningar till varför det är viktigt att utveckla 
modersmålet. Modersmålet är betydelsefullt för språkutvecklingen, identiteten och lärandet. 
Vidare framkommer det att de som är involverade i modersmålsundervisningen är medvetna 
om modersmålets och modersmålets betydelse för individen ur dessa aspekter. Skolverket och 
Paulin (1993) menar dock att övriga i samhället har väldigt lite kunskap om detta vilket 
resulterar i fördomar och negativa attityder när det kommer till bevarandet av modersmålet 
samt modersmålsundervisningens vara eller icke vara.  
 
Utvecklingen av modersmålet är betydelsefullt både för språkutvecklingen av modersmålet 
och för andraspråket, det vill säga svenskan (Hyltenstam & Tuomela, 1996, Ladberg, 2003, 
Myndigheten för skolutveckling, 2003; Skolverket, 2002). Andraspråksutvecklingen och 
kunskapsutvecklingen underlättas om eleven har ett väl utvecklat modersmål. Det tar 
nämligen åtskilliga år (5-8) innan barnet har utvecklat sitt andraspråk till en nivå som är lika 
effektivt som modersmålet i fråga om kunskapsutveckling. Om barnet plötsligt tvingas byta 
språk vid skolstarten medför detta att den normala intellektuella utvecklingen och 
kunskapsutvecklingen hämmas (Hyltenstam & Tuomela, 1996, Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, Paulin, 1993; Skolverket, 2002). Senare när andraspråket är 
välutvecklat kan detta naturligtvis fungera bra som instrument vid kunskapsutveckling, 
skriver Myndigheten för skolutveckling (2003). Undersökningar visar att elever med annat 
modersmål än svenska generellt har sämre resultat i skolan än de med svenska som 
modersmål. Det ligger flera orsaker bakom detta men bristen på ett utvecklat modersmål kan 
ha viss inflytande. Därför kan ett utökande av modersmålsundervisningen bidra till ökad 
måluppfyllelse för vissa av dessa elever; forskning tyder på detta (Myndigheten för 
skolutveckling, 2006; Skolverket, 2002). Språk- och begreppsutveckling sker parallellt om 
individen är flerspråkig eftersom språken stöttar varandra. Våra begrepp och 
omvärldsuppfattningar är i hög grad språkoberoende (Hyltenstam & Tuomela, 1996, Ladberg, 
2003, Myndigheten för skolutveckling, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 2003). "Om ett 
barn har utvecklat sitt begreppsförråd på ett språk, så innebär andraspråksinlärningen i stor 
utsträckning att sätta nya språkliga etiketter på kända begrepp." (Hyltenstam & Tuomela, 
1996, s. 40). Skolverket (2002) menar att det bästa vore om flerspråkiga elever kunde få 
undervisning på det språk som de kan bäst. Sannolikt skulle det vara mest effektivt om viss 
undervisning skedde på modersmålet och viss undervisning på andraspråket. Denna 
undervisningsform är dock inte särskilt vanlig i Sverige, hävdar Skolverket.       
 
Språk, identitet och kultur är oupplösligt förenade (Ladberg, 2003, Myndigheten för 
skolutveckling, 2006, Paulin, 1993 Skolverket, 2002). Hyltenstam och Tuomela (1996) menar 
att "individens identitetsutveckling är beroende av möjligheterna att bejaka de egna kulturella 
och allmänna livserfarenheterna" (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 32). 
Modersmålsundervisningen bidrar till utvecklandet av en trygg etnisk identitet. Den möjliggör 
utvecklandet av en flerkulturell identitet med en tillhörighet både i det samhälle som eleven 
bor i och i den ursprungliga kulturen (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Om en elev 
inte har några kamrater som talar samma modersmål kan modersmålsundervisningen vara en 
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möjlighet för eleven att få umgås med andra som delar samma språk och etniska ursprung, 
skriver Ladberg (2003). Vidare menar hon att detta på sikt kan leda till att de elever som 
tidigare känt sig annorlunda på grund av sitt modersmål och sitt ursprung får ett mer naturligt 
förhållande till sin flerspråkighet och sin två-kulturella identitet. 
 
Modersmålsundervisningen kan vara avgörande för elevens möjlighet att utveckla 
modersmålet till en nivå där den obehindrat kan delta i sin icke-svenska kulturgemenskap. 
Om barnet enbart talar sitt modersmål i hemmiljön med de närmaste familjemedlemmarna 
bidrar detta till att begrepp som omfattar denna miljö utvecklas. Andra, utvidgade, begrepp 
som barnet är i behov av i andra situationer är svåra att utveckla om språket inte används i 
flera forum med olika samtalspartners. Dessutom är det vanligt att eleverna inte behärskar 
modersmålets skriftspråk när de kommer till modersmålsundervisningen. Med anledning av 
detta har modersmålsundervisningen i skolan en viktig funktion att fylla eftersom den kan 
möjliggöra en utökad språkbehärskning och begreppsrepertoar hos eleven; något som är 
nödvändig om denne skall kunna utveckla en flerspråkighet som fungerar i alla forum. Denna 
kommunikationsaspekt är en av de viktigaste anledningarna till att invandrarelever skall få 
möjlighet att utveckla sitt modersmål i skolan  (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Myndigheten 
för skolutveckling, 2003).  
 
Med hjälp av språket kan vi uttrycka vår tillhörighet, kultur och våra värderingar. Men vi 
behöver också ha språket som ett tankeverktyg; vi behöver språket för att kunna tänka, dra 
slutsatser, drömma och kommunicera (Skolverket, 2002). Därför är det nödvändigt att eleven 
har ett välutvecklat språk om den ska kunna följa undervisningen, menar Ladberg (2003). 
Författaren skriver att det vanligtvis är det språk som har använts längst, modersmålet, som är 
mest utvecklat och därmed lättast att använda som tankeverktyg.  Barns och ungdomars 
utveckling är beroende av i vilken utsträckning skolan främjar deras flerspråkighet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006; Skolverket, 2002). En individ har rätt att få tala sitt 
modersmål samt lära sig det oavsett i vilket samhälle personen lever i; det är en mänsklig 
rättighet. Det är viktigt att elevernas rätt till flerspråkighet inte glöms bort. Skolan och 
pedagogerna bör stötta i eleverna i deras utveckling mot en flerspråkighet som omfattar så 
många språk som eleven omges av. Barn behöver ha tillgång till alla sina språk; vilket är 
möjligt tack vare den mänskliga hjärnans stora kapacitet att hantera språk (Ladberg, 2003).  
 
Det finns ytterligare ett syfte med modersmålsundervisningen; den främjar en språkrikedom 
hos den enskilde som är viktig i vårt mångkulturella samhälle (Skolverket, 2002). Cromdal 
och Evaldsson (2003) menar att ämnets bidragande till ett språkligt varierat samhälle oftast 
glöms bort och inte ses som ett mål. Världen blir hela tiden mer internationaliserad och 
språkkunskaper inom flera språk blir allt mer värdefull tillgång för samhället och individen 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006).  

2.3.5 Elevers åsikter om modersmålet och modersmålsundervisningen 
Edlert och Bergseth (2003) har i sin undersökning kommit fram till att modersmålet är mycket 
viktigt för elever med annat modersmål än svenska. Eleverna uttryckte, enligt författarna, att 
modersmålet är en sätt att hålla kvar sin identitet och ursprunget. I och med detta ses språket 
som något mycket betydelsefullt och nödvändigt att kunna (Edlert och Bergseth, 2003). Olika 
språk blir dock bemötta på olika sätt i samhället; något som påverkar barnens vilja att tala 
dem. Åsikterna om modersmålet och det kulturella ursprunget påverkas i hög utsträckning av 
vilken status språket har i samhället och skolverksamheten (Hyltenstam & Tuomela, 1996; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003). Flerspråkighet uppmuntras sällan i svenska miljöer; 

8 



istället ses enspråkighet eller dubbel enspråkighet utan språkväxling som norm (Cromdal & 
Evaldsson, 2003; Ladberg, 2003). Utvecklandet av modersmålet kan lätt hämmas om 
majoritetskulturen, i vilket eleven befinner sig, betraktar det som ett lågstatusspråk 
(Hyltenstam & Stroud, 1991). Barn är i vissa åldrar mycket känsliga för social status. Detta 
kan leda till att de i perioder helt väljer bort sitt modersmål och modersmålsundervisningen. 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996, Ladberg, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
Ladberg (2003) skriver att barnet kan känna sig mer tillfreds med att tala och utveckla sitt 
modersmål om dess omgivning uppmuntrar flerspråkigheten och ser det som något naturligt 
och värdefullt. Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att det krävs stöd i hemmet, förskolan 
och skolan när eleven med ett minoritetsspråk som modersmål skall utveckla detta. I sin roll 
som skolämne bidrar modersmålsundervisningen till att minoritetsspråkets status höjs; något 
som i förlängningen kan öka elevernas motivation att lära sig det (Hyltenstam & Tuomela, 
1996; Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
Sahaf (1994) har i sin avhandling bland annat undersökt vilka faktorer som avgör hur väl 
ungdomar vill bevara sitt modersmål samt delta i modersmålsundervisningen. De faktorer 
som har störst inflytande är de som verkar på vad författaren kallar sociokulturell makronivå. 
De två tydligaste är statens förhållningssätt och värderingar inom den egna kulturen. Om 
språket har hög status hos stat och medlemmar inom den egna kulturen ökar individens 
motivation att bevara modersmålet samt att delta i modersmålsundervisningen. Flera av de 
intervjuade ungdomarna menar dessutom att vikten av att kunna kommunicera på samma 
språk som övriga familjemedlemmar och vänner fungerar som motivationshöjare (Sahaf, 
1994). Otterup (2005) skriver i sin avhandling om de skäl som hans flerspråkiga respondenter 
anger när de förklarar varför de deltar respektive inte deltar i modersmålsundervisning. 
Eleverna deltar, enligt Otterup, på grund av att de vill utveckla modersmålet och kunna 
kommunicera med släkten. Vissa elever klargör att de endast går dit på grund av att 
föräldrarna tvingar dem. Endast ett fåtal uttrycker att de går dit eftersom de tycker att det är 
roligt. De vanligaste orsakerna till att eleverna inte deltar i modersmålsundervisningen är att 
de anser att de kan modersmålet tillräckligt bra, att tiden inte är bra samt att de vill lära sig 
svenska istället. Andra anledningar som Otterup funnit då han letat efter förklaringar till att 
eleverna slutat är att modersmålsundervisningen, av eleverna, upplevs som för svår samt att 
det inte funnits en lärare som talar samma dialekt av språket. Sahaf (1994) har 
uppmärksammat att eleverna inte tycker de utvecklas så bra som de skulle önska i 
modersmålet.  
 
Hill (1995) har i sin undersökning intervjuat flerspråkiga ungdomar om 
modersmålsundervisningens lektionsinnehåll. Enligt dessa påminner undervisningen mycket 
om traditionell språkundervisning. Mycket fokus läggs till exempel på ordkunskap och 
textläsning som ibland helt saknar sammanhang. Vidare skriver Hill att läraren är den som 
sätter ramarna och planerar undervisningen. Koppling till övrig undervisning är dessutom näst 
intill obefintlig. Enligt Hill går elevernas åsikter om denna undervisningsform vitt isär. Vissa 
elever är helt positivt inställda medan andra anser att undervisningsformen är tråkig och svår.   
 
Även Skolverket (2002) har låtit göra en undersökning med syftet att ta reda på vilka attityder 
elever som deltar i modersmålsundervisning har mot denna typ av undervisning. Det står att 
läsa att eleverna nästan undantagslöst är positivt inställda till modersmålsundervisningen som 
fenomen samt att de anser att det är bra att denna undervisning erbjuds. Bland annat upplever 
de att undervisningen stärker identiteten och ökar möjligheten att kommunicera med, för 
eleven, betydelsefulla personer (Skolverket, 2002). Hill (1995) har i sin studie 
uppmärksammat att många elever upplever en trygghet under lektionstillfällena. I Skolverkets 
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rapport (2002) går det att utläsa att många elever anser att det är roligt, lärorikt och spännande 
att delta i modersmålsundervisningen. För vissa är läraren en inspirationskälla.  Enligt 
rapporten är många elever dock negativt inställda till praktiska detaljer kring undervisningen. 
Tiderna, läraren och heterogena grupper anses av eleverna ofta som något negativt. Även 
kvalitén på undervisningen ifrågasätts av eleverna (Skolverket, 2002). Edlert och Bergseth 
(2003) har gjort en undersökning i vilken det framkommer att det finns flerspråkiga elever 
som är missnöjda med att undervisningen i modersmål inte är lika målstyrd som annan 
språkundervisning.  Sahaf (1994) har i sin studie funnit att eleverna överlag är missnöjda med 
läromedlen, lektionsinnehållet och modersmålsundervisningens organisation som innebär att 
undervisningen oftast äger rum efter skoltid.  
 
 
2.4 Litteratursammanfattning 
Tre olika sätt att se på barns utveckling och lärande har, enligt Trageton (2005) avlöst 
varandra. Dessa är i kronologisk ordning: behaviorism, kognitiv konstruktivism och 
sociokulturell teori. Läroplanen, Lpo 94 genomsyras, enligt Trageton, av den sociokulturella 
synen på lärande.  
 
Individens modersmål är betydelsefullt för språkutvecklingen, identiteten och för den 
kognitiva utvecklingen. Det är därför viktigt att barnet ges möjlighet att utveckla detta  
(Skolverket, 2002). Språkutveckling utvecklas bäst då elevens erfarenheter utgör 
utgångspunkten för undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2003) och uppgifterna 
har problemorienterad och reflekterande karaktär (Paulin, 1993). Många gånger ifrågasätts 
bevarandet av modersmålet och deltagande i modersmålsundervisning; något som ofta beror 
på okunskap (Paulin, 1993; Skolverket, 2002). Ladberg (2003), Otterup (2005) och Sahaf 
(1994) menar att barnets behov av att kommunicera motiverar det att utveckla språket. Om 
samhället har en  negativ inställning till modersmålet kan detta dock leda till att barnet tappar 
motivationen till att utveckla modersmålet och delta i modersmålsundervisning (Hyltenstam 
& Stroud, 1991).    
 
Lärarna i modersmål har numera en kursplan att arbeta utefter och i denna står det att läsa att 
undervisningen har flera syften. Bland annat skall en flerspråkighet utvecklas och eleven skall 
ges möjlighet att utveckla sin dubbla kulturtillhörighet (Utbildningsdepartementet B). 
Hemspråksreformen ägde rum 1977; i och med denna fick flerspråkiga barn rättigheten att 
utveckla modersmålet parallellt med svenskan (Cromdal & Evaldsson, 2003, Hyltenstam & 
Tuomela, 1996, Paulin 1993; Skolverket 2002). Reformen hade höga intentioner men i 
praktiken har modersmålsundervisningens omfattning minskat och kvalitén har ifrågasatts av 
forskare (Cromdal & Evaldsson, 2003). Modersmålsundervisningen har låg status i skolorna 
(Ladberg, 2003; Paulin, 1993) och verksamheten brottas mot en hel del praktiska och 
organisatoriska hinder (Skolverket, 2002; m.fl.). En rad studier har genomförts med syfte att 
ta reda på hur flerspråkiga elever uppfattar sitt modersmål och modersmålsundervisningen 
(Edlert & Bergseth, 2003, Hill, 1995, Otterup, 2005, Sahaf, 1994; Skolverket, 2002). Överlag 
anses modersmålet och modersmålsundervisningen betydelsefullt av dessa men de är 
missnöjda med en del praktiska detaljer.    
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3. Metod  
 
 
3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Denna studie har som syfte att belysa flerspråkiga elevers uppfattningar om det egna 
modersmålet och modersmålsundervisningen som de deltar i.  Syftet med studien är dessutom 
att belysa vilken pedagogisk grundsyn som verkar genomsyra modersmålsundervisningen i de 
aktuella undervisningsgrupperna. Den kvantitativa studien bedrivs vanligtvis med hjälp av 
enkäter som delas ut till ett stort antal personer (Denscombe, 2000). De elever som deltog i 
denna undersökning var ganska unga och deras förmåga att svara på enkäter var inte känd. 
Målet med studien var dessutom att varje elev skulle få möjlighet att delge dennes personliga 
åsikter och tankar på ett djupt sätt som var enkelt för respondenten. Enligt Denscombe 
möjliggör den kvalitativa studien en djupare analys än vad som är möjligt vid den 
kvantitativa, generaliserande, forskningen. Vidare menar författaren att det är en fråga om 
resurser; finns det endast ett fåtal personer som kan delge information lämpar det sig inte att 
genomföra enkäter. Det fanns inte tillräckligt med respondenter, som uppfyllde mina kriterier, 
för att genomföra en enkätundersökning. Med anledning av detta beslutades att denna studie 
skulle göras med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod; intervjuer. Detta för att det bäst 
passade syftet men även för att det var det lämpligaste sättet att komma eleverna nära.  
 
 
3.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod  
Denscombe (2000) skriver att intervjuer som datainsamlingsmetod kan vara lockande för 
många projektforskare att använda sig av eftersom det är förhållandevis enkelt; det krävs 
ingen större teknisk utrustning för att fånga informationen. Författaren menar dock att 
forskaren lätt luras att tro att en intervju är detsamma som en vardaglig konversation, vilket 
inte är fallet. Intervjuer som metod kräver förberedelser, planering och ett bra genomförande, 
skriver Denscombe. Innan intervjuerna planerades genomfördes litteraturstudier i det aktuella 
ämnet. Dessa hade som syfte att skapa en förförståelse för ämnesområdet samt att lyfta fram 
aktuell forskning. Även metodböcker studerades innan intervjuerna började planeras.  
 
En semistrukturerad intervju kännetecknas, enligt Denscombe (2000), av att den som 
intervjuar har en färdig lista med frågor och områden som skall behandlas. Forskaren är dock 
flexibel och låter respondenterna utveckla sina svar. Även ämnesordningen är inte helt 
förutbestämd. Således skiljer sig denna typ forskningsintervju betydligt från det som av 
Denscombe kallar strukturerade och ostrukturerade intervjuer. De intervjuer som 
genomfördes i denna undersökning var personliga och hade en semistrukturerad karaktär. En 
intervjuguide användes (se bilaga 1). Denna utarbetades utifrån den lästa litteraturen. 
Denscombe menar att en personlig intervju har många fördelar; den är lättarrangerad och 
endast forskaren påverkar respondenten till skillnad från gruppintervjuer. Det är dessutom 
enklare för forskaren att endast sätta sig in i en persons tankar när intervjun genomförs, 
hävdar Denscombe. Den största anledningen till att personliga intervjuer genomfördes var att 
respondenterna verkligen skulle få möjlighet att säga vad de tyckte utan att påverkas av vad 
de andra respondenterna ansåg om modersmålet och modersmålsundervisningen. 
Intervjuguiden skrevs för att passa undersökningens syfte och frågorna delades in i olika 
undergrupperna. Enligt Denscombe är det mycket viktigt att forskaren använder sig av frågor 
som respondenterna förstår. Med detta i åtanke skrevs frågorna med ett språk som var 
lättförståeligt för respondenterna. Ordet modersmålsundervisning byttes tillexempel ut mot 
hemspråk i intervjuguiden eftersom respondenterna endast är bekanta med detta begrepp och 
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använder det i sin vardag. På grund av respondenternas unga ålder uteslöts alltför öppna och 
komplicerade frågor; även om respondenterna naturligtvis tilläts utveckla sina svar. Allt för 
känsliga frågor uteslöts också. En del av intervjuguiden utgjordes av så kallade 
bakgrundsfrågor. Syftet med dessa var att få reda på bakgrundsfakta som kunde vara relevanta 
i undersökningen.  
 
 
3.3 Urval 
Tanken med denna uppsats var att den skulle ha ett elevperspektiv. Valet av perspektiv 
innebar att det var elever som skulle intervjuas. Respondenterna valdes ut med hjälp av ett så 
kallat icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2000). Partnerskolan är en mångkulturell F-6 skola 
i en mellanstor stad i Sverige. Med anledning av att skolan har många elever med utländsk 
bakgrund som deltar i modersmålsundervisning passade det bra att genomföra intervjuerna 
där. Dessutom kändes det bra att respondenterna hade en viss vetskap om vem det var som 
skulle intervjua dem. I kommunen, som skolan tillhör, har modersmålsundervisningen knutits 
till en central enhet som har hand om modersmålsstöd, modersmålsundervisning och 
förberedelseklasser i hela kommunen. Alla modersmålslärare i kommunen arbetar i denna 
centrala enhet. På så vis kändes partnerskolans organisation av modersmålsundervisningen 
representativ i ett vidare perspektiv. När partnerskolan kontaktades visste de inte hur många 
elever som deltog i modersmålsundervisningen. Med anledning av detta blev samtliga elever 
som deltog i modersmålsundervisning informerade om att intervjuer skulle äga rum. Detta 
skedde vid en informationsträff. De elever som var intresserade av att delta fick då lämna en 
lapp (se bilaga 2) med sitt namn och det språk som de hade modersmålsundervisning i. 
Sammanlagt var det 28 elever i olika åldrar som kunde tänka sig att ställa upp. De elever som 
på informationsträffen verkade mest villiga att delta samt var mest lättpratade var de som gick 
i årskurs tre. Därför gjordes ett så kallat subjektivt urval (Denscombe, 2000); denna årskurs 
valdes ut eftersom de kunde tänkas ge det mest intressanta och utfylliga svaret. Vidare valdes 
tre elever ut som hade arabiska samt tre elever som hade kurdiska. Anledningen till att just 
dessa språk valdes är att det är de modersmål som flest elever på skolan talar. Det kändes 
relevant att få elever från två olika undervisningsgrupper trots att studiens syfte inte var att 
jämföra dessa grupper med varandra. En annan orsak till att respondenter från två 
språkgrupper valdes var det inte fanns sex elever i årskurs tre som talade samma språk.      
 
3.3.1 Presentation av undervisningsgrupperna  
Den kurdiska gruppen består av sju elever. Eleverna behärskar arabiska olika bra. Två barn 
går i förskoleklass, fyra i år tre och en i år 6. En elev har föräldrar som kommer från Iran 
medan de övriga endast har koppling till Irak. Eleverna har undervisning på fredagar direkt 
efter skolans slut och de håller till i skolans bildsal. Lektionen håller på i drygt en timme och 
de har rast i 5-10 minuter. Ingen av eleverna har studiehandledning på modersmålet. Läraren 
kommer till skolan för att ha undervisningen och denne kommer från Iran.  
 
Den arabiska gruppen består av fem elever i år 3 som behärskar arabiska i olika stor 
utsträckning. Alla elever har sitt ursprung i Irak men de har olika erfarenheter av landet. 
Läraren är heltid på skolan på grund av ett projekt som drivs på kommunal nivå; läraren har 
dock endast modersmålsundervisning med dessa elever. Detta sker vid ett tillfälle per vecka. 
Undervisningen äger rum på måndagar kl. 13-14 och under denna tid har de rast i 5-10 
minuter. Ingen av eleverna har studiehandledning på modersmålet. Eleverna måste gå ifrån 
annan undervisning eftersom de inte slutat ännu. Gruppen får sin undervisning i 
skolsköterskans rum. Läraren kommer från Libanon och talar assyriska.  
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3.3.2 Presentation av respondenterna som deltar i undersökningen  
Elev 1 (kurdiska): Eleven är född i Sverige men föräldrarna kommer från Irak. Svenskan 
utvecklades när barnet började i förskolan. Föräldrarna talar i huvudsak kurdiska med sina 
barn men de kan ganska mycket svenska. Barnen talar mycket svenska sinsemellan. Eleven 
hade modersmålsstöd även i förskolan, från fyra års ålder.  
 
Elev 2 (kurdiska): Eleven är född i Irak och kom till Sverige vid drygt två års ålder. Svenskan 
utvecklades när barnet började i förskolan. Barnet talar en del svenska med sina bröder samt 
med de släktingar och vänner som kan språket. Eleven har haft modersmålsstöd i förskolan. 
Detta skedde från fyra års ålder och fram till skolstart.   
 
Elev 3 (kurdiska): Har föräldrar som kommer från Iran. Eleven är född i Sverige. I hemmet 
talas det mest kurdiska. Barnet utvecklade svenskan i förskolan. Även denna elev har haft 
modersmålsstöd sedan fyra års ålder.  
  
Elev 4 (arabiska): Eleven är född i Sverige. Föräldrarna kommer från Irak. I hemmet talas det 
nästan uteslutande arabiska; syskonen talar dock en del svenska med varandra. Eleven 
utvecklade svenskan i förskolan men har ej haft modersmålsstöd.  Denne har även några 
timmars undervisning i arabiska i moskén på söndagar. 
 
Elev 5 (arabiska): Föräldrarna kommer från Irak men barnet är fött i Sverige. Föräldrarna kan 
ingen svenska och de talar endast arabiska och lite persiska i hemmet. Eleven talar dock 
svenska med sin bror. I förskolan hade eleven modersmålsstöd; detta skedde från fyra års 
ålder. Svenskan utvecklades när denne började i förskolan vid tre års ålder.  
 
Elev 6 (arabiska): Eleven kommer från Irak och bodde i landet under sina två första 
levnadsår. I hemmet talas det både arabiska och kurdiska. Den kurdiska dialekt som familjen 
pratar erbjuds det inte modersmålsundervisning i och därför har barnet arabiska.  Eleven har 
tidigare gått i en friskola som karaktäriseras av att eleverna får undervisning på svenska på 
förmiddagarna och läser arabiska på eftermiddagarna.  
 
 
3.4 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes under en och samma vecka och de skedde alla tidigt på 
förmiddagen. Anledningen till detta var det fanns en tanke om att respondenterna skulle 
kunna vara trötta om intervjuerna gjordes på eftermiddagen. Vidare ansågs det viktigt att 
intervjuerna genomfördes vid likvärdiga tidpunkter eftersom deras ork kunde påverka lusten 
att delta och därmed kunde de ge olika uttömmande svar. Enligt Denscombe (2000) är valet 
av lokal viktig. Respondenterna hämtades i sina klassrum och alla intervjuer genomfördes i en 
lugn och bekväm lokal inne på fritids. Respondenterna antogs vara mer bekväma i denna 
miljö än i till exempel lärarrummet som också stod till förfogande. Inga andra personer fanns 
närvarande och ingen av intervjuerna stördes vid någon tidpunkt. Samtliga intervjuer 
bandades med hjälp av bandspelare. Enligt Denscombe är bandupptagning en bra metod 
eftersom det som blivit sagt därmed blir lagrat permanent. En nackdel är dock att det endast är 
det verbala språket som kommer med, menar Denscombe. Anledningen till att bandspelare 
användes var att det gjorde det lättare att ställa följdfrågor samt bibehålla kontakten med 
respondenten. Denscombe skriver att det är viktigt att se till att utrustningen fungerar. 
Bandspelaren och banden testades innan intervjun och det fanns reservbatterier i beredskap. 
Intervjuguiden (bilaga 1) användes under intervjun och de frågor som ställts och besvarats 
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prickades av. På detta sätt säkerställdes det att alla frågor och områden behandlats. I slutet av 
intervjun fick respondenterna möjlighet att ge ytterligare kommentarer eller ändringar. Detta 
är något som Denscombe rekommenderar. Direkt efter att intervjun avslutats skrevs det ner 
några korta kommentarer om hur det gått samt om det var något extra intressant som 
framkommit. Dessutom märktes bandet som användes upp så att det inte skulle råda några 
tvivel om vem som intervjuats.  
 
 
3.5 Databearbetning och analysmetoder 
Denscombe (2000) menar att arbete med att skriva ut intervjuerna verkligen är värdefullt; det 
synliggör intervjuerna för forskaren på ett mycket bra sätt. Dessutom menar författaren att 
utskrifterna är lättare att analysera än vad ljudupptagningarna är. Utskrifter gjordes på 
samtliga bandupptagningar. Denscombe skriver ”Ur projektforskarens synvinkel måste 
utskriftsprocessen uppfattas som en väsentlig del av intervjumetoden och inte som en banal 
syssla som tar vid när det verkliga arbetet – intervjuarbetet – tar vid.” (Denscombe, 2000, s. 
153). Utskrifterna gjordes inte ordagrant; vissa onomatopoetiska uttryck utelämnades. 
Dessutom rekonstruerades de talade orden så att det skulle gå att läsa och förstå utskrifterna. 
Respondenterna gav vid några tillfällen uttryck för sina känslor på ett sätt som påverkade 
rösten; de kunde till exempel låta upprörda och arga. Vid dessa tillfällen skrevs deras tonfall 
ut inom parentestecken.   
 
Utskrifterna lästes igenom flera gånger. Sedan skrevs de huvudsakliga resultaten ner på 
papper. Detta skedde i form av korta meningar. Därefter klipptes remsor till med en mening 
på varje remsa. Meningarna med resultaten placerades sedan in i olika grupper som hade olika 
rubriker som passade studiens syfte. Under hela denna process hölls meningarna isär med 
hjälp av olika färger. På så sätt var det möjligt att veta vem som sagt vad. Denscombe (2000) 
menar att det är viktigt att forskaren analyserar sitt material och hittar samband. Detta var 
möjligt att göra när remsorna placerades in i olika kategorier; de flyttades runt tills det fanns 
klara samband. När denna analys gjordes var det också förhållandevis enkelt att sålla bort de 
svar som inte hade med studiens syfte att göra. Orelevant information togs bort i flera 
omgångar. När de färdiga grupperna var klara skrev resultaten ner med hjälp av dator och 
sammanfattades. Dessa sammanfattningar bearbetades flera gånger innan de till slut hamnade 
i resultatdelen. För att stärka resultatens trovärdighet används citat från transkriberingarna i 
detta sammanhang.      
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet mäter tillförlitligheten i studien och mätinstrumenten. Om denna studie skulle 
göras igen skulle resultaten då bli detsamma? Det är denna fråga som avgör studiens 
reliabilitet. Den metod som användes i denna undersökning var kvalitativa intervjuer. Detta är 
enligt Denscombe (2000) en bra metod eftersom det möjliggör direktkontakt med 
respondenten. Denna direktkontakt fanns under intervjuerna; på så vis kan det tänkas att 
antalet feltolkningar är ganska litet. Dessutom togs det hänsyn till elevernas språknivå när 
intervjuguiden utformades; något som förhindrar feltolkningar ytterligare. Urvalet av 
respondenter var i denna undersökning ganska litet och de kom från endast två olika 
undervisningsgrupper. Detta medför att de resultat som här presenteras kan ifrågasättas 
huruvida de kan generaliseras. Inga yttre störningar ägde rum vid intervjutillfällena som kan 
tänkas sänka reliabiliteten.  
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Validiteten avser i vilken utsträckning undersökningen mäter det som den är avsedd att göra.  
En intervjuguide upprättades utifrån den lästa litteraturen för att på så vis se till att området 
täcktes och forskningsfrågorna besvarades. En fråga som forskaren skall ställa sig är huruvida 
respondenterna varit ärliga eller inte. De resultat som sedan analyserades fram ställdes mot 
tidigare forskning; något som kan stärka validiteten. Denscombe (2000) skriver att forskaren 
alltid påverkar respondenten med sin närvaro. Detta kan ifrågasätta en undersöknings 
validitet. En färdig intervjuguide med neutrala frågor var ett led i arbetet med att försöka 
reducera denna intervjuareffekt. 
 
 
3.7 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet har gett ut en skrift om de forskningsetiska principer som forskare inom det 
humanistiska – samhällsvetenskapliga området bör följa. I handlingen framgår det att 
forskaren skall uppfylla fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera 
de berörda om forskningens syfte. De ska informeras om att det är frivilligt, vilken uppgift de 
har i undersökningen samt att de när som helst har rätt att avbryta deltagandet  (HSFR, 2002). 
Detta krav har tillfredsställts på flera olika sätt. Innan undersökningen genomfördes fick de 
elever som deltar i modersmålsundervisning reda på att undersökningen skulle äga rum. Detta 
gjordes vid en informationsträff på partnerskolan innan urvalet av respondenter gjorts. Vid 
detta tillfälle fick samtliga reda på undersökningens syfte. De fick även reda på vilken metod 
som skulle användas samt att intervjuerna skulle bandas. Hur resultatet skulle användas 
framgick samt att det var helt frivilligt och att de hade rätt att avbryta. Denna information fick 
eleverna muntligt. Rektorn på den berörda skolan informerades tidigt om att undersökningen 
skulle äga rum. Syftet med detta var att det kändes relevant i sammanhanget att ha rektorns 
godkännande. Denna kontakt togs via e-post. Samtyckeskravet innebär att alla berörda 
personer i undersökningen skall ge sitt samtycke till att delta. Är eleven under 15 år skall 
samtycke inhämtas från vårdnadshavare om frågorna är av känslig karaktär (HSFR, 2002). 
Samtyckeskravet har tillgodosetts i denna undersökning. Eleverna gav sitt skriftliga samtycke 
till att delta vid informationsträffen. Vid detta tillfälle fick de med sig ett missivbrev (se 
bilaga 3) hem till vårdnadshavarna. Missivbrevet innehöll all nödvändig information och 
vårdnadshavarna fick skriftligen fylla i sitt samtycke i en svarstalong som eleverna tog med 
sig tillbaka till skolan. Dessa talonger samlades in innan intervjuerna påbörjades. 
Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar i en undersökning skall ges största 
möjliga konfidentialitet. Deras personuppgifter skall inte vara tillgängliga för obehöriga. De 
enskilda människorna skall ej kunna identifieras i undersökningen. Speciellt viktigt är detta 
när det handlar om känslig information och de som deltar tillhör en utsatt grupp (HSFR, 
2002). Det har tagits hänsyn till detta krav i uppsatsen; bland annat har namn och specifika 
kännetecken utelämnats. Alla personuppgifter som inte har varit relevanta för undersökningen 
har förstörts och känslig information har undanhållits obehöriga. Nyttjandekravet innebär att 
de uppgifter som framkommit i undersökningen endast får användas för forskningsändamål 
(HSFR, 2002). Detta krav har till fullo följts och uppgifterna har således endast använts i 
denna undersökning.     
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4. Resultat 
 
4.1 Modersmålets vikt och användbarhet 
 
4.1.1 Varför är modersmålet betydelsefullt? 
Överlag verkar modersmålet vara lika viktigt för de elever som är födda i Sverige som för de 
elever som är födda i Irak. Respondenterna anger flera olika anledningar till varför 
modersmålet är viktigt för dem. När denna fråga ställdes gick det att urskilja en tydlig skillnad 
i de olika gruppernas svar beträffande modersmålets betydelse för identiteten.  De 
respondenter som har modersmålsundervisning i kurdiska angav att det är viktigast för deras 
identitet; att det är en del av dem och att det medför att de känner en tillhörighet till hemlandet 
och kulturen. För dessa är det viktigt att vara kurd och behärska språket.  

 
 

Det är ditt språk och din familj och så här. Det är en del av ditt land och dig.  

 
För de respondenter som har arabiska är modersmålet inte alls lika viktigt för deras identitet; 
de angav inga svar som liknade den andra gruppens. Samtliga sex respondenter menar att 
modersmålet är ett viktigt kommunikationsmedel; de måste kunna det för att klara av att 
kommunicera med familjen och släkten. De respondenter som har arabiska menade att denna 
kommunikationsaspekt var viktigast.  

 
Om jag bara kan svenska kan jag inte prata med min mamma eller pappa. 

 
Respondenterna pekar på vikten av att kunna språket om de åker eller flyttar till sitt hemland 
eftersom släkten där endast kan modersmålet. Tre respondenter anser att modersmålet även 
kan vara användbart om det är det enda gemensamma språket när de träffar människor i något 
annat land som talar modersmålet. För de respondenter som har arabiska är modersmålet även 
mycket viktig när de besöker moskén och läser koranen. En respondent klargör i intervjun att 
det är lättare att lära sig andra språk om denne kan modersmålet bra. Respondenten kan dock 
inte riktigt förklara hur detta går till.  
 

Man lär sig om man ska skriva på spanska eller något om man har arabiska. 
Man kan skriva på spanska om man har arabiska. Eller engelska. Man lär sig av 
ett annat. Arabiska blir spanska.  

 
4.1.2 Behärskning av modersmålet 
Samtliga respondenter kan tala sitt modersmål bra och de har inga problem att kommunicera 
med sin närmaste familj. Respondenterna tycker det är viktigt att kunna läsa och skriva på 
modersmålet eftersom detta medför att de kan skicka brev till släkten i hemlandet och till 
familjen.  
 

Skriva det är så här viktigt när man ska skicka brev och så. Till mina kusiner 
som bor i Irak. 

 
Skriftspråket och att läsa på modersmålet upplever de dock som betydligt svårare; mest 
komplicerat är det att läsa. De tre kurdiska respondenterna kan, till skillnad från dem som har 
arabiska, läsa någorlunda bra på sitt modersmål. Samtliga respondenter vill bli bättre på att 
läsa och skriva så att de till fullo kan ta del av den egna kulturen. Således är detta också den 
största anledningen till att de deltar i undervisningen. Två av respondenterna i den arabiska 
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gruppen vill ha modersmålsundervisning i två språk eftersom de har ytterligare ett språk än 
svenska och arabiska i hemmiljön. 
 
4.1.3 Användning av modersmålet 
Samtliga respondenter uppger att de talar sitt modersmål ibland i skolan, dock i olika stor 
utsträckning. Majoriteten av respondenterna anser att det är skönt att tala sitt modersmål. De 
skulle gärna vilja tala sitt modersmål i större utsträckning; både för att lära sig mer men också 
för att de tycker om att tala språket. De upplever det dock som att de inte har så många att 
prata med i skolan. 
 

Om det är kurdiska barn och jag pratar med dom på kurdiska känns det lite 
skönare. Jag vill ha fler att prata kurdiska med. Jag tror jag skulle lära mig mer 
då. Det är skönt att prata sitt språk.  

 
Två respondenter vill tala sitt modersmål och utveckla det men är samtidigt rädda att 
svenskan skall försämras då. Detta är anledningen till att de talar svenska ibland med sina 
kamrater som har samma modersmål. En av dessa två elever anser dessutom att modersmålet 
inte är fint och vill inte heller tala det av den anledningen. 
 
4.1.4 Den egna kulturens förväntningar 
De respondenter som har kurdiska som modersmål uppger att det är mycket viktigt inom den 
egna kulturen att de behärskar kurdiska. De menar att en person inte är en riktig kurd om 
denna inte kan språket (det vill säga tala, skriva och läsa det). De har fått höra av familj och 
släkt att det är nödvändigt att kunna språket eftersom det är skamligt i hemlandet och i 
bekantskapskretsen att inte kunna det.  
 

Man säger att om man är en riktig kurd ska man kunna sitt språk och vara stark 
och så där. Dom vill att jag ska kunna språket och vara en riktig kurd. Inte 
genom att inte kunna kurdiska. Då är jag bara en kurd. Om jag inte kan mitt 
språk kan jag lika bra komma från ett annat land.  
 

De respondenter som har arabiska pekar inte på att behärskningen av modersmålet är särskilt 
viktig inom den egna kulturen. Det är snarare nödvändigt för kommunikation men ingen av 
dessa respondenter menar att det skulle vara skamligt att inte kunna det.  
 
4.1.5 Bemötandet i skolan 
Respondenterna berättar om den regel på skolan vilken innebär att de inte får prata kurdiska 
där. Samtliga uppger att denna regel upprättats av rektorn pga. att elever som inte behärskar 
språket kan tro att de säger något ofördelaktigt om dem. Vidare berättar de att lärare och 
elever brukar säga till dem att inte tala sitt modersmål i skolan.  
 

Lärarna i skolan vill inte att man ska prata sitt eget språk för då kan man säga 
vad som helst.  

 
Majoriteten av respondenterna anser att regeln är bra (trots att de vill tala sitt modersmål mer) 
eftersom de inte vill bli missförstådda.  De vill inte att någon ska tro att de säger något 
ofördelaktigt. 
 

Om jag pratar något kanske dom blir ledsna. Dom kanske tror att det är om dom. 
Så jag tycker det är ganska bra att inte prata arabiska.   
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Ingen av respondenterna har fått någon särskild respons på att de utvecklat en flerspråkighet; 
varken av lärare eller av andra elever. En respondent önskar att dennes flerspråkighet skall 
uppmärksammas och berömmas. Inte heller modersmålet i sig har fått någon betydelsefull 
uppmärksamhet. Två av de sex respondenterna har dock fått försvara sin 
modersmålundervisning inför andra barn. 
 
 
4.2 Elevernas åsikter om modersmålsundervisningen och dess 
innehåll 
 
4.2.1 Tid och dag 
De flesta av respondenterna vill ha mer modersmålsundervisning än de har idag. 
Respondenterna är missnöjda med den tidpunkt de har modersmålsundervisning. De som har 
arabiska tycker inte att det är bra att behöva gå ifrån den vanliga undervisningen eftersom de 
missar en del då. De vill ha modersmålsundervisning på eftermiddagen istället. De 
respondenter som har kurdiska tycker inte att det är bra att ha modersmålsundervisning på 
eftermiddagen eftersom de ofta är trötta då.  
 

Jag är lite trött för att jag inte kan få gå hem. Att jag istället för att gå hem måste 
gå till hemspråk direkt.  

 
4.2.2 Undervisningslokalen  
De respondenter som har modersmålsundervisning i kurdiska är nöjda med att ha 
modersmålsundervisningen i skolans bildsal. Respondenterna som har 
modersmålsundervisning i arabiska anser att det inte är bra att ha undervisningen i 
skolsköterskans rum. Att rummet är för litet och att de inte får stöka ner något där är två 
anledningar till att vill byta. En respondent ur varje grupp önskar att de ska ha annorlunda 
bänkar som möjliggör samarbete; idag sitter de för långt ifrån varandra för detta.  
 

Jag vill så gärna så att vi ska ändra lite saker. Att vi ska ändra rum så att vi 
någon gång ska kunna lägga pennorna eller stöka till lite. Det får vi inte.  

 
Respondenterna saknar en del praktiska saker i salarna såsom kartor, pennor, sudd med mera.   
 
4.2.3 Gruppsammansättningen 
Hälften av respondenterna är nöjda med hur deras grupp ser ut. De menar att det inte spelar 
någon roll att de är olika gamla och olika duktiga eftersom de olika åldrarna får olika 
uppgifter. De missnöjda respondenterna anser att det är negativt att gruppen är heterogen då 
det tar längre tid för läraren att hjälpa dem samt att det försvårar samarbete.   
 

Om alla hade likadana läxor skulle fröken inte behöva säga så många olika 
läxor. Det är två som bara är sex år och läraren måste gå iväg och hjälpa dom 
hela tiden. Och så måste han hjälpa alla för vi gör olika saker.    

 
De som är missnöjda med gruppsammansättningen har olika önskemål om hur gruppen skall 
se ut; en vill ha färre gruppmedlemmar medan en annan vill ha fler. Den tredje respondenten 
vill ha könsuppdelade grupper. Anledningen till detta är att respondenten tror att det är lättare 
att säga vad denna tycker då.  
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4.2.4 Läraren i modersmål 
De respondenter som har kurdiska anser att läraren är bra eftersom denne lär dem 
modersmålet; de menar att han är ganska duktig på detta. De två respondenterna som kommer 
från Irak menar att det är svårt att förstå läraren ibland eftersom läraren har en annan dialekt 
då han kommer från Iran. 
 

Han pratar på kurdiska och dom orden förstår jag inte så bra. En annan kurdiska. 
 
Respondenterna som har arabiska har stora problemen med att förstå vad läraren säger och de 
anser att det är negativt att denne talar en annan dialekt. De är dessutom irriterade på att 
läraren ofta uteblir eftersom de då går miste om undervisningen som de tycker är viktig. 

 
Jag tror inte vi kommer få lära oss läsa för han är aldrig här. Alltså han skulle ha 
lektion med oss. Sedan gick han till en annan. Jag tycker att det är hans fel att vi 
inte lär oss. För att kolla, när det är vår tid då håller han på med helt annat. När 
det är andras tid då gör han inte det tror jag. Han säger inte till oss när vi ska ha 
och inte ha. Han säger bara: nästa vecka ska jag ge er en läxa men det gör han 
inte. Då är inte han här. Jag tror att han gör det med flit.  
 

Alla respondenter uppfattar det som att deras lärare inte tar någon hänsyn till att de har 
problem att förstå. Läraren benämns av de kurdiska respondenterna som sträng i detta 
sammanhang eftersom denne blir arg då de inte lär sig. Flera respondenter berättar även att de 
får fel när de skriver på den dialekt som de talar.  
 

Ibland tänker jag på vårt språk. Då skriver jag på mitt språk. Men sedan när han 
kommer så säger han att det är fel.  

 
4.2.5 Modersmålsundervisningens innehåll 
Majoriteten av respondenterna är missnöjda med de uppgifterna de får under 
modersmålslektionen. De menar att de ibland får för svåra uppgifter och ibland för lätta vilket 
de upplever som negativt. Flera anser dessutom att de är tråkiga. De tre respondenter som har 
kurdiska uppger att det är vanligast att de läser och skriver när de har 
modersmålsundervisning; skriver gör de allra mest. När de läser har läraren högläsning och 
sedan läser eleverna efter. De läser samma sak flera gånger för att på så vis lära sig. Ibland har 
läraren även högläsning. Det är mycket vanligt att läraren skriver något som eleverna sedan 
skriver av flera gånger. När det skrivit av det läser de det sedan för att lära sig. 
Respondenterna berättar att de först läser i boken och sedan skriver av det de läst; det är på 
detta sätt som de lär sig skriva och läsa. De respondenter som har arabiska berättar att de 
skriver mest när de har modersmålsundervisning. De skriver av bokstäver och ord flera 
gånger som läraren skrivit. Eleverna skriver av det de skrivit i boken för att lära sig. 
Respondenterna menar att det inte är bra att läraren bara fyller i papperen när de frågar om 
något eftersom de inte lär sig något på detta. En av respondenterna kan läsa lite på arabiska 
och denne berättar att de ibland läser det de skrivit. Det ägnas annars ingen särskild tid åt 
läsning; detta sker endast då läraren har högläsning. Gemensamt för de både grupperna är de 
får skriva samma ord eller mening flera gånger, det vill säga repetera. Det är denna 
pedagogiska metod som används när eleverna skall utveckla sin förmåga att läsa och skriva.  
 

Läraren skriver ordet i boken. Sen ska vi under skriva samma. Flera gånger. 
Läraren kanske skriver det tre gånger. Sen skriver jag under. Och så övar man.  
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Respondenterna får läxor varje vecka och dessa kontrolleras med förhör som har karaktär av 
en diktamen (dvs. läraren läser ett ord och eleverna skriver det). Respondenterna tycker att det 
är svårt att komma ihåg orden vid läxförhören trots att de repeterar dem mycket hemma.  
 
De respondenter som har kurdiska berättar att det aldrig sker något samarbete mellan eleverna 
och att de aldrig gör några gruppuppgifter.  

 
Ingen hjälper någon. Man får klara sig själv. Man ska jobba själv.  

 
De berättar dock att de ibland leker hänga gubbe på kurdiska allihop. Detta är dock det enda 
de gör tillsammans. De respondenter som har arabiska uppger att de ibland får arbeta parvis 
men att de då inte får hjälpa varandra för mycket eftersom detta då räknas som fusk. Överlag 
verkar ingen av respondenterna i de två grupperna få samarbeta eller göra någon typ av 
gruppuppgifter; vilket flera respondenter upplever som tråkigt.  
 
Respondenterna upplever det vidare som att de inte alls får vara med att bestämma 
undervisningens innehåll; vilket de anser är dåligt. Samtliga har saker som de skulle vilja 
förändra men de tror inte att deras lärare skulle låta dem göra det eftersom de uppfattar det 
som att denne inte lyssnar på dem.  
 

Vi får inte bestämma. Ingenting, det är alltid läraren som bestämmer vad vi ska 
göra. När vi frågar om vi kan göra något säger läraren; jag har bestämt till er vad 
ni ska göra. Han säger inte innan vad.  

 
Respondenter nämner flera saker som de skulle vilja lära sig när de har 
modersmålsundervisning; de anser att det är dåligt att de inte får lära sig dem. Hemländernas 
historia, traditioner och växter och djur som lever där är bara några exempel. Idag får de som 
har kurdiska och arabiska lära sig olika mycket om sina hemländer. De tre respondenter som 
har kurdiska berättar att läraren talar om Iran och Irak ibland. Även sagorna som denne läser 
har handlat om länderna några gånger. De tre respondenterna som har arabiska får inte lära sig 
något om Irak. Det verkar inte, utifrån respondenternas svar, ägnas någon tid åt traditioner 
eller jämförelser med Sverige i någon av de två språkgrupperna. Inte heller sker det någon 
integrering med andra ämnen som de har under den ordinarie skoldagen. Flera upplever detta 
som något negativt. En av respondenterna vill till exempel kunna berätta hemma vad de gör i 
skolan om dagarna. Denne saknar dock ord för detta i dagsläget och vill lära sig dessa. 
 

Jag vill också säga till min mamma att det är det här. Dom har inte lärt henne i 
Irak för där lär man sig inte det. Jag vill berätta om det för henne. Jag kan inte 
översätta det från svenska till arabiska. Som brons jag vet inte hur man säger det 
på arabiska. Jag vill berätta vad vi gjort. Dom frågar mig alltid och jag svarar 
dom på svenska och dom fattar inte så bra då. 

 
4.2.6 Läromedlen som används 
Samtliga respondenter uppger att de arbetar mycket med läromedlen. Respondenterna som har 
kurdiska har en läsebok och ett vanligt skrivhäfte som de skriver ord och bokstäver i. De fyra 
eleverna som går i år 3 har endast två läseböcker som de får dela på vilket medför att de får 
läsa ihop ibland. Boken är tänkt som läromedel för yngre barn i hemlandet. Två av 
respondenterna som har arabiska har likadana böcker; en skrivbok som läraren gjort och ett 
skrivhäfte. Den tredje respondenten som har arabiska har endast en skrivbok och skriver 
enbart i denna; vilket denne tycker är lite tråkigt. De som har modersmålsundervisning i 
arabiska skulle även vilja ha en läsebok så de kan lära sig läsa. Samtliga sex respondenter är 
överlag nöjda med sina böcker även om några tycker att de är svåra ibland. De flesta 
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respondenterna anser att det är bra att eleverna i undervisningsgrupperna har olika böcker 
beroende på hur gamla och duktiga de är.  
 

Det är inget problem när man har olika böcker 
 
4.2.7 Elevernas inställningar till modersmålsundervisningen 
Två respondenter är positivt inställda till modersmålsundervisningen och de tycker att det är 
kul att gå dit. En av dem anser att undervisningen är svår ibland eftersom denne inte talar 
samma dialekt som läraren. Respondenten är trots detta väldigt positiv till 
modersmålsundervisningen.   
 

Det är roligt att man får lära sig. Språk och skriva och sånt.   
 
Fyra respondenter är negativt inställda till modersmålsundervisningen. De vill utveckla sitt 
modersmål men de upplever det mesta som svårt under lektionerna. Speciellt missnöjda 
verkar de vara med lärarens arbetssätt och det faktum att denne talar en annan dialekt 
eftersom de inte förstår då. En av respondenterna berättar att denne inte känner sig trygg när 
han går till undervisningen på grund av att det är svårt att förstå läraren.  
 

Jag förstår inte så mycket han säger. Han pratar mest assyriska och när jag säger 
till honom att jag inte förstår vad du säger blir han arg. Jag känner mig inte så 
trygg som när jag kommer till skolan. 

 
Samtliga respondenterna klargör att det är mycket bråkigt och stökigt när de har 
modersmålsundervisning och att det därför är mycket svårt att koncentrera sig. Det är flera 
elever som inte gör det de ska och bara stör de andra, menar de. De ständiga bråken är 
ytterligare en anledning till att flera respondenter inte gillar modersmålsundervisningen 
särskilt mycket.  

 
Det är bara krig där inne och dom kastar omkring saker.  Man kommer aldrig få 
koncentrationen.   
 

4.2.8 Modersmålsundervisningens betydelse för utvecklingen av modersmålet 
De elever som har modersmålsundervisning i kurdiska menar att undervisningen har positiv 
inverkan på utvecklingen av modersmålet. De anser att deras modersmål förbättras med hjälp 
av modersmålsundervisningen. Särskilt mycket utvecklar de förmågan att skriva och läsa på 
kurdiska.  
 

När jag var liten så kunde jag inte läsa och det. Men när jag går i hemspråk så 
lär jag mig där så nu kan jag läsa lite och så. Det är också bra för att skriva. 
Prata kan jag innan.  

 
De respondenter som har modersmålsundervisning i arabiska är, till skillnad från dem som har 
kurdiska, mycket negativa till modersmålsundervisningens betydelse för utvecklandet av 
modersmålet. De anser att modersmålet endast blivit marginellt bättre med hjälp av 
modersmålsundervisningen. De skulle vilja kunna mer eftersom de anser att de inte utvecklats 
tillräckligt mycket. De tycker att de lärt sig bokstäverna och några nya ord med hjälp av 
undervisningen men inget mer. På grund av detta planerar en av respondenterna att byta 
tillbaka till friskolan som denna tidigare gick i. Respondenten upplever det som att det endast 
är i den miljön som arabiskan kan utvecklas i den utsträckning som önskas. En respondent  
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menar att denne lär sig betydligt mer i moskén och att det är där modersmålet utvecklas mest 
(både läsningen och skrivandet).  
 

Jag lär mig mest där. I moskén. Bara lite här i skolan.  
 
En av de sex respondenterna påpekar att det är bra att skolan har modersmålsundervisning 
eftersom det annars skulle kännas som om de inte brydde sig om andra språk och andra 
länder. Samma person säger att denne inte skulle vara glad om det inte fanns 
modersmålsundervisning i skolan.  
 

Jag skulle ha tänka att dom inte bryr sig om andra länder och om att dom ska 
klara sig. Att barnen ska kunna sitt språk om dom åker dit.  

 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
Modersmålet är mycket viktigt för respondenterna. Respondenterna menar att det är 
betydelsefullt när de ska kommunicera, besöka moskén, läsa koranen samt när nya språk skall 
utvecklas. De kurdiska respondenterna anser att språket är en väldigt stor del av deras identitet 
i och med att det får dem att känna sig som riktiga kurder. Vidare menar dessa, till skillnad 
från de arabiska respondenterna, att det är viktigt inom den egna kulturen att behärska 
kurdiska. Respondenterna anser att det är skönt att tala modersmålet med andra barn. Två 
respondenter vill ej tala för mycket på modersmålet eftersom de är rädda att deras svenska 
skall försämras då. Samtliga respondenter går på en skola som har regeln att eleverna inte får 
tala andra språk än svenska. Majoriteten av respondenterna anser att regeln är bra eftersom de 
inte vill att någon skall tro att de sagt något ofördelaktigt. Ingen av respondenterna har fått 
någon särskild respons på att de utvecklat en flerspråkighet.  
 
Två respondenter är positivt inställda till modersmålsundervisningen. Fyra respondenter är 
negativt inställda till denna. Samtliga respondenter deltar i modersmålsundervisning eftersom 
de vill utveckla modersmålet mer. Särskilt vill de utveckla förmågan att läsa och skriva 
eftersom de inte kan detta så bra sedan tidigare. Respondenterna är inte nöjda med tiden på 
dagen de har modersmålsundervisning och majoriteten vill ha mer undervisning. 
Undervisningslokalen, lärarens dialekt, samt gruppsammansättningen är saker som vissa 
respondenter upplever som något negativt. Andra respondenter har dock inte några 
invändningar mot dessa saker. Samtliga anser att deras lärare inte tar någon hänsyn när de har 
svårt att förstå dennes dialekt. Alla är dessutom missnöjda med att de inte får vara med och 
bestämma lektionsinnehållet. Respondenterna skriver och repeterar mycket under 
modersmålslektionerna. Uppgifterna som de arbetar med upplever de som för lätta vissa 
gånger och för svåra andra gånger. Flera anser dem dessutom som tråkiga. Det sker inget 
samarbete mellan eleverna vilket flera respondenter anser är negativt. Eleverna lär sig inte 
särskilt mycket om den egna kulturen och det sker ingen integrering med övriga skolämnen. 
Respondenterna är överlag nöjda med läromedlen som används och majoriteten anser att det 
är bra att de har olika böcker som passar deras kunskapsnivå. Vidare framkommer det att det 
är rörigt under lektionerna; något som samtliga anser är störande.  Avslutningsvis kan det 
konstateras att de respondenter som har kurdiska, till skillnad från dem som har arabiska, 
anser att modersmålsundervisningen har positiv inverkan på utvecklandet av modersmålet.  
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5. Analys 
 
5.1 Vilka åsikter har respondenterna om sitt modersmål och på 
vilka sätt är det betydelsefullt för dem?  
I resultatet framkommer det att majoriteten av respondenterna anser att det är skönt att tala 
modersmålet med andra barn. Två respondenter vill tala sitt modersmål men är samtidigt 
rädda att deras svenska ska försämras då. Ladberg (2003) menar dock att den mänskliga 
hjärnan har stor kapacitet att hantera språk och Hyltenstam och Tuomela (1996) skriver att 
språk stöttar varandra. Respondenterna uttrycker, enligt resultatet, att de inte har så många att 
tala modersmålet med i skolan, vilket de anser är tråkigt. Ladberg (2003) skriver att 
modersmålsundervisningen har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang eftersom den 
bidrar till att elever, i samma situation som respondenterna, får en chans att tala med kamrater 
med samma modersmål.  
 
Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att det krävs ett stöd i hemmiljön och skolan när 
modersmålet skall utvecklas. Ladberg (2003) anser att det är en mänsklig rättighet att få tala 
och utveckla modersmålet samt att det är pedagogernas uppgift att stötta de flerspråkiga 
eleverna. I mitt resultat står det att läsa att respondenterna går på en skola som förbjuder 
eleverna att tala andra språk än svenska. Vidare framkommer det att respondenterna får 
tillsägelser både av andra elever och av lärare när de talar sitt modersmål. Enligt Skolverket 
(2002) är modersmålet betydelsefullt för språkutvecklingen, identiteten och lärandet.  
Samtidigt skriver Paulin (1993) och Skolverket att människor som inte är insatta i vilken 
betydelse modersmålet har för individen ofta uppvisar negativa attityder och fördomar när det 
handlar om bevarandet och utvecklandet av modersmålet. Ladberg (2003) anser att sådana 
fördomar måste motarbetas. Cromdal och Evaldsson (2003) menar att flerspråkighet sällan 
uppmuntras i svenska miljöer; något som stärks av mitt resultat. I detta framkommer det att 
respondenterna inte fått någon särskild respons på modersmålet samt att de utvecklat en 
flerspråkighet. Istället har de fått tillsägelser och mötts av misstro när de talat modersmålet. 
Enligt litteraturen (Hyltenstam & Stroud, 1991, Hyltenstam & Tuomela, 1996, Ladberg, 2003; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003) påverkas barnens åsikter om modersmålet och viljan 
att tala det i hög grad av samhällets och skolverksamhetens bemötande. Majoriteten av 
respondenterna i min undersökning anser att regeln som förbjuder dem att tala modersmålet är 
bra trots att de, enligt resultatet, vill tala modersmålet i större utsträckning. Anledningen till 
att de anser att regeln är bra är att de inte vill att någon skall misstro dem.  
 
Resultatet visar att modersmålet är mycket viktigt för respondenterna. Detta har även Edlert 
och Bergseth (2003) funnit i sin undersökning. I mitt resultat nämner respondenterna på vilka 
sätt deras modersmål är betydelsefullt för dem. Litteraturen (Ladberg, 2003, Myndigheten för 
skolutveckling, 2006, Paulin, 1993; Skolverket, 2002) menar att språk, identitet och kultur har 
ett nära samband. De kurdiska respondenterna angav, till skillnad från de arabiska, att 
modersmålet är mycket betydelsefullt för deras identitet. Det framgår att deras identitet är 
starkt kopplad till behärskandet av språket. De menar att modersmålet är en del av dem samt 
att det får dem att känna en tillhörighet till den etniska kulturen och till hemlandet. Även 
Edlert och Bergseth (2003) har funnit att modersmålet är viktigt i dessa sammanhang. 
Resultatet visar att de arabiska respondenterna anser att modersmålet är betydelsefullt när de 
skall gå till moskén samt läsa koranen.  Sahaf (1994) menar att värderingarna inom den egna 
kulturen i hög grad påverkar barnets vilja att bevara modersmålet. De kurdiska 
respondenterna i min undersökning menar, till skillnad från de arabiska respondenterna, att 
det är mycket viktigt att kunna kurdiska inom den egna kulturen. I resultatet framkommer det 

23 



bland annat att det är skamligt att inte kunna det. Ladberg (2003) skriver att barnets behov av 
att kommunicera med, för barnet, betydelsefulla personer motiverar denna att utveckla 
språket. Detta resonemang stärks av resultatet i denna studie som visar att samtliga 
respondenter anser att modersmålet är betydelsefullt som kommunikationsmedel och att de 
vill behärska det av den anledningen. Både Otterup (2005) och Sahaf (1994) har funnit att 
elevernas behov av att kunna kommunicera med familjen och släkten motiverar dem till att 
utveckla modersmålet och delta i modersmålsundervisning. Deras resultat sammanfaller med 
resultatet i denna undersökning. Samtliga respondenter vill utveckla modersmålet ytterligare 
och deltar därför i modersmålsundervisning. Särskilt läsningen och skrivandet vill 
respondenterna utveckla så att de till fullo kan ta del av den egna kulturen samt skicka brev 
till familj och släkt.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2006) menar att världen blir allt mer internationaliserad och 
att språkkunskaper då är en värdefull tillgång.  Resultatet i min undersökning påvisar att 
respondenterna uppfattat detta; de anser att deras modersmål är mycket betydelsefullt i dessa 
situationer. Bland annat nämner de att modersmålet är betydelsefullt om det är det enda 
gemensamma språket när de träffar människor eller om de skulle resa till hemlandet. 
 
Ladberg (2003) skriver att språk är betydelsefullt för den kognitiva tankeförmågan eftersom 
det används som tankeverktyg. Respondenterna i min studie har inte uppmärksammat att 
modersmålet kan vara betydelsefullt i detta sammanhang. En respondent har dock, enligt 
resultatet, gett uttryck för att denne tror att det är lättare att lära sig andra språk om 
modersmålet är välutvecklat. Detta resonemang stöds av litteraturen, (Hyltenstam & Tuomela, 
1996, Ladberg, 2003, Myndigheten för skolutveckling, 2003, Paulin, 1993; Skolverket, 2002) 
där det framkommer att kunskapsutvecklingen och andraspråksutvecklingen underlättas om 
eleven har ett väl utvecklat modersmål. 
 
 

5.2 Vilken pedagogisk grundsyn verkar genomsyra 
modersmålsundervisningen i de aktuella undervisningsgrupperna? 
Enligt Trageton (2005) genomsyras läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, av 
det sociokulturella perspektivet på lärande. I styrdokumentet står det att läsa att elevens 
lärande och utveckling skall stå i centrum och att dess erfarenheter skall vara undervisningens 
utgångspunkt. Lärarens roll är inte längre att förmedla kunskap; istället skall denne fungera 
som en vägledare. Vidare framkommer det att eleven skall utveckla sin förmåga att ta ansvar. 
Detta sker då eleven ges möjlighet att planera och utvärdera verksamheten som denne är en 
del av (Utbildningsdepartementet A). Enligt resultatet får respondenterna i denna 
undersökning dock inte denna möjlighet. I läroplanen, Lpo 94, står det vidare att eleven, 
tillsammans med andra, skall utforska, diskutera och reflektera (Utbildningsdepartementet A). 
Detta, tillsammans med litteraturläsning, är undervisningsformer som Paulin (1993) menar 
gynnar språkutveckling.  Enligt kursplanen i modersmål (Utbildningsdepartementet B) skall 
undervisningen bland annat ha sin utgångspunkt i litteratur. Detta verkar dock inte vara 
utgångspunkten i den undervisning som presenteras i resultatet i den här studien. De kurdiska 
respondenterna får läsa ibland; vanligtvis läser de då efter läraren. I båda grupperna 
förekommer det att läraren har högläsning. Resultatet påvisar dock att respondenterna mest 
skriver när de har modersmålsundervisning. I kursplanen för modersmål står det att läsa att 
elevens modersmål utvecklas bäst då det ges möjlighet att arbeta med det i meningsfulla 
sammanhang och att undervisningen skall bedrivas i sådana former 
(Utbildningsdepartementet B). Enligt resultatet repeterar respondenterna mycket; de får till 
exempel skriva av samma ord flera gånger för att lära sig det. De får även läsa ordet ett antal 
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gånger. Vidare framkommer det att den ena läraren ger barnen de rätta svaren om de undrar 
något utan att ge någon djupare förklaring. Resultatet pekar även på att lärarna blir irriterade 
då eleverna inte förstår och lär sig det de ska. Maltén (1981) skriver att den behavioristiska 
synen på lärande kännetecknas av att elevens roll är att ta till sig kunskap. På denna punkt 
skiljer sig behaviorismen markant från lärteorierna kognitiv konstruktivism och 
sociokulturellt lärande (Imsen, 2000). Maltén (1981) skriver att kunskapsutvecklingen i det 
behavioristiska klassrummet sker med hjälp av stimuli, respons och repetition; dessa medel 
verkar förekomma i den modersmålsundervisning som respondenterna deltar i. Hill (1995) har 
i sin studie funnit att modersmålsundervisningen påminner mycket om traditionell 
språkundervisning. Detta visar även resultatet. Målet tycks, enligt resultatet, vara att eleverna 
skall lära sig skriva och läsa. Deras kunskaper testas med förhör. Enligt Trageton (2005) 
testas kunskaperna med kunskapsåtergivande förhör i det behavioristiska klassrummet och 
överlag arbetar eleverna där med att finna det rätta svaret.  
 
Den sociokulturella teorin kännetecknas av att barnet utvecklar kunskap tillsammans med 
andra (Imsen, 2000). Enligt Trageton (2005) präglas det sociokulturella klassrummet av att 
traditionell undervisning läggs åt sidan; istället arbetar eleverna tillsammans med problem- 
och aktivitetsorienterade uppgifter. Resultatet i denna studie visar att eleverna överlag inte 
samarbetar när de har modersmålsundervisning. Uppgifterna har inte problemorienterad 
karaktär och de arbetar inte med gruppuppgifter. Vidare framkommer det att respondenterna 
arbetar mycket med läromedlen när de har modersmålsundervisning. Detta är något som 
Trageton menar kännetecknar det behavioristiska klassrummet. Enligt resultatet ger lärarna 
sina elever olika böcker beroende på ålder och kunskapsnivå. Samtidigt framkommer det att 
respondenterna upplever uppgifterna som för svåra vissa gånger och för lätta andra gånger.  
Inom den sociokulturella teorin och kognitiv konstruktivism är det självklart att 
undervisningen baseras på elevens förkunskaper. I det sociokulturella klassrummet läggs det 
dock mer vikt på elevens kulturella bakgrund än vad det gör i det konstruktivistiska 
klassrummet (Trageton, 2005).    
 
 
5.3 Vilka åsikter har respondenterna om 
modersmålsundervisningen? 
Enligt Skolverket (2002) är modersmålslärarna vanligtvis anställda av en central enhet och de 
kommer till skolorna för att undervisa. Detta innebär att en och samma lärare arbetar på flera 
skolor. Resultatet som jag funnit visar att läraren som undervisar i arabiska ofta är borta; 
vilket respondenterna upplever som dåligt. I litteraturen (Hyltenstam & Tuomela, 1996; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003) står det att läsa att lärarna vanligtvis undervisar 
mycket heterogena grupper både vad beträffar kunskapsnivå och ålder. De heterogena 
grupperna upplevs ofta av eleverna som något negativt (Skolverket, 2002). I mitt resultat 
framkommer det att hälften av respondenterna är missnöjda med att deras grupp är heterogen 
eftersom det förhindrar samarbete och tar tid när läraren skall hjälpa dem. Den andra hälften 
av respondenterna menar att det inte spelar någon roll att gruppen är heterogen eftersom de får 
olika uppgifter. Paulin (1993) menar att sådana individuella uppgifter är en förutsättning i 
heterogena grupper. I kursplanen i modersmål står det att eleven skall ges möjlighet att 
vidareutveckla sitt språk tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet B). I resultatet 
framgår det dock att eleverna inte får samarbeta. Detta upplever flera respondenter som 
negativt.    
 
Enligt Otterup (2005) slutar många elever med modersmålsundervisning på grund av att de 
anser att tiden inte är bra. Av resultatet framgår det att respondenterna är missnöjda med den 
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tidpunkt de har modersmålsundervisning. De elever som har kurdiska är missnöjda med att ha 
undervisning på eftermiddagen. Enligt litteraturen (Ladberg, 2003; Skolverket, 2002) är det 
vanligast att modersmålsundervisningen äger rum efter skolans slut. Hyltenstam och Tuomela 
(1996) skriver att eleverna borde vara trötta när de går till undervisningen. Deras resonemang 
stärks av resultatet i denna undersökning. I resultatet framkommer det vidare att de arabiska 
respondenterna är missnöjda med att behöva gå ifrån ordinarie undervisning; de vill ha 
modersmålsundervisningen på eftermiddagen istället. Ladberg (2003) och Paulin (1993) 
menar att modersmålsundervisningen har låg status i skolverksamheten. Till följd av den låga 
statusen får modersmålslärarna ofta bedriva undervisningen i dåliga lokaler (Skolverket, 
2002). Detta påvisas i resultatet; den kurdiska gruppen är i bildsalen och att den arabiska 
gruppen håller till inne hos sjuksköterskan. Vidare framkommer det att de kurdiska 
respondenterna är nöjda med lokalen. De som har arabiska anser däremot att det är negativt 
att vara i sjuksköterskans rum. Enligt Skolverkets rapport (2002) har många modersmålslärare 
problem att finna bra läromedel. Därför tvingas de ofta använda böcker från 
ursprungsländerna. Detta stärks att resultatet som berättar att den kurdiska gruppen har böcker 
som används i hemländerna. I resultatet står det att läsa att alla sex respondenter överlag är 
nöjda med läromedlen men att de anser att de är lite svåra ibland. Hill (1995) har funnit att 
modersmålsläraren ofta är den som planerar undervisningen; något som överensstämmer med 
resultatet i min undersökning. Vidare framkommer det i mitt resultat att respondenterna är 
missnöjda med att de inte får vara med och bestämma undervisningens innehåll. Enligt 
Myndigheten för skolutveckling (2003) kan elevens motivation och lust att lära ökas om 
undervisningen planeras utifrån barnets behov, erfarenheter och intressen. Idag anser 
respondenterna att uppgifterna som de blir tilldelade är tråkiga. I kursplanen i modersmål 
(Utbildningsdepartementet B) står det att eleven skall utveckla en förståelse för den egna 
kulturen. Respondenterna i de aktuella undervisningsgrupperna får lära sig olika mycket om 
hemländerna.  Resultatet visar dock att eleverna vill lära sig mer om traditioner, historia och 
liknande samt att de anser att det är dåligt att de inte får lära sig dessa saker. Vidare tycker 
respondenterna att det är negativt att det inte sker någon integrering med andra ämnen. 
Ladberg (2003) menar att denna typ av integrering kan vara svår att genomföra i praktiken 
eftersom modersmålslärarna ofta är isolerade från övrig skolverksamhet. I resultatet lyfts det 
fram att det finns en önskan om att de skall få utveckla modersmålet så de kan förklara 
hemma vad de arbetar med i skolan; idag saknas ord på modersmålet för detta. 
Modersmålsundervisningen har i detta sammanhang en mycket viktig funktion att fylla 
eftersom den kan bidra till att individens modersmål fungerar i alla forum (Hyltenstam & 
Tuomela, 1996; Myndigheten för skolutveckling, 2003).    
 
Enligt Skolverket (2002) har elever som deltar i modersmålsundervisning i genomsnitt har 20-
80 minuter undervisning i ämnet. Respondenterna har drygt en timmes 
modersmålsundervisning och resultatet visar att majoriteten vill ha mer undervisningstid. 
Vidare klargörs det i resultatet att två respondenter vill ha modersmålsundervisning i två språk 
eftersom de har ytterligare ett språk i hemmiljön. I dag är regeln dock sådan att en elev endast 
får ha modersmålsundervisning i ett språk (Skolverket, 2002). Samtliga respondenter vill 
utveckla modersmålet ytterligare. Hill (1995) har i sitt resultat funnit att eleverna som deltar i 
modersmålsundervisning har vitt skilda åsikter om huruvida den är bra eller inte. Detta stärks 
av resultatet; fyra respondenter har en negativ inställning till modersmålsundervisningen 
medan två har en positiv inställning till den. De respondenter som har en negativ inställning 
är, enligt resultatet, missnöjda med klassrumsklimatet, lärarens arbetssätt samt att läraren talar 
en annan dialekt då de inte förstår denne så bra. Otterup (2005) har funnit att en bidragande 
orsak till att elever slutar med modersmålsundervisning är just att läraren inte talar samma 
dialekt som dem. Sahaf (1994) har uppmärksammat att eleverna är missnöjda med att 
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modersmålet inte utvecklas så mycket som de önskar. Denna åsikt har även de arabiska 
respondenterna visar resultatet; de är mycket negativa till modersmålsundervisningens 
betydelse för utvecklandet av modersmålet. Enligt resultatet anser dock de kurdiska 
respondenterna att modersmålet utvecklats tack vare undervisningen i skolan.   
 
Sammantaget kan det konstateras, utifrån resultatet, att respondenterna är missnöjda med en 
del organisatoriska saker. Även flera studier visar att eleverna som deltar i 
modersmålsundervisningen är missnöjda med en del praktiska detaljer (Sahaf, 1994; 
Skolverket, 2002). Skolverket (2002) menar att modersmålsundervisningen i det svenska 
utbildningssystemet brottas med en del hinder i det praktiska genomförandet och att det inte 
är särskilt vanligt undervisningen utvärderas på central nivå.  
 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Uppsatsens syfte var att lyfta fram elevernas åsikter och tankar. Således präglas hela 
uppsatsen av ett elevperspektiv. Jag var intresserad av att göra en kvalitativ studie och 
använde mig därför av intervjuer. Det fungerade över förväntan att använda sig av intervjuer 
när denna undersökning gjordes och metoden medförde att det var möjligt att göra en djup 
analys. I efterhand känns det mycket bra att de utvalda respondenterna var så unga eftersom 
de var mycket talföra och engagerade under intervjuerna. Innan var jag fundersam på om de 
var för unga och om de skulle kunna ge tillräckligt utfylliga svar. Dessa farhågor känns idag 
helt onödiga; respondenterna gav tillräckligt uttömmande svar och de åsikter och tankar som 
uttrycktes gav ett material stort nog för att kunna dra slutsatser. Ett problem med så pass unga 
respondenter är dock att deras förmåga att tänka abstrakt kan vara begränsad. De frågor som 
var allt för svävande kunde därför vara svåra för dessa att svara på. Den intervjuguide som 
upprättades med hjälp av den valda litteraturen var verkligen till stor hjälp under intervjuerna 
eftersom det skapade struktur. Det skulle dock vid en liknande undersökning vara bra att göra 
en pilotstudie innan intervjuerna genomförs. Intervjuerna drog nämligen ut på tiden och det 
kan som forskare vara bra att veta ungefärlig tid. Även frågornas svårighetsgrad kan 
ytterligare anpassas efter att en sådan pilotstudie gjorts. Vissa av frågorna upplevdes av 
respondenterna som lite svåra vilket kan påverka deras svar. Respondenterna klargjorde dock 
under intervjun om det var något de inte förstod och antalet feltolkningar kunde på så vis 
minska.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
I litteraturen (Skolverket, 2002) framkommer det att modersmålet är betydelsefullt för 
individen och Edlert och Bergseth (2003) konstaterar att deras respondenter anser att 
modersmålet är mycket viktigt. Resultatet vittnar om att respondenterna anser att modersmålet 
är viktigt och betydelsefullt. Detta och det faktum att de vill utveckla det ytterligare anser jag 
är mycket glädjande i sammanhanget. Vidare visar resultatet att majoriteten av 
respondenterna vill tala sitt modersmål eftersom det anser att detta är skönt. Detta skulle 
kunna tolkas som att de har lättare för att tala på modersmålet. Om så är fallet känns det 
relevant att de får tala modersmålet i skolverksamheten. Resultatet visar dock att 
respondenterna går på en skola som förbjuder dem att göra detta. Paulin (1993) och 
Skolverket (2002) menar att människor som inte är insatta i modersmålets betydelse ofta 
uppvisar negativa attityder. Det skulle kunna tolkas som att skolans regel och rädsla för att 
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eleverna skall säga något ofördelaktig bygger på okunskap. Samtidigt är det svårt att dra några 
slutsatser i denna fråga utan att ha kunskap om vad som ligger bakom  regelns instiftande. Jag 
kan dock inte låta bli att fundera på huruvida det är lagligt att ha denna typ av restriktion.  
Förvånande är att respondenterna anser att regeln är bra trots att de vill tala modersmålet i 
större utsträckning. Litteraturen (Hyltenstam & Stroud, 1991, Hyltenstam och Tuomela, 1996, 
Ladberg, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2003) menar att elevens vilja att tala 
modersmålet i hög grad påverkas av omgivningens bemötande. Det skulle kunna tolkas som 
att respondenternas åsikter om regeln på skolan är en reaktion på hur skolans personal och 
elever ställer sig till deras flerspråkighet. Det är inte svårt att tänka sig in i hur dessa elever 
känner sig när språket blir bemött av misstankar. Ladberg (2003) menar att det är 
pedagogernas uppgift att stötta de flerspråkiga eleverna. Detta resonemang känns för mig som 
en självklarhet och denna uppgift anser jag är lika viktig som andra åtaganden i yrket.  
 
I litteraturen (Hyltenstam & Tuomela, 1996, Ladberg, 2003, Myndigheten för skolutveckling, 
2003, Myndigheten för skolutveckling, 2006, Paulin, 1993; Skolverket, 2002) framkommer 
det på vilka sätt modersmålet är betydelsefullt. Resultatet visar att respondenterna anser att 
modersmålet är betydelsefullt för identiteten, som kommunikationsverktyg samt när de skall 
ta del av den egna kulturen. Vidare går det att urskilja att de anser att det är viktigt när de 
reser. Särskilt spännande är det att en elev tror att det är lättare att lära sig andra språk med 
hjälp av ett utvecklat modersmål och att det därför är betydelsefullt även i detta sammanhang. 
I ovannämnda litteratur nämns samtliga bitar som respondenterna anser är viktiga med 
modersmålet. Respondenterna är unga till åldern men de har ändå lyckats svara på varför 
deras modersmål är viktigt; detta förstärker mina tankar om att modersmålet är mycket 
betydelsefullt för barnen från tidig ålder. Det är imponerande att respondenterna lyckats sätta 
ord på hur modersmålet är betydelsefullt. Resultatet visar att respondenterna inte 
uppmärksammat att modersmålet är viktigt som tankeverktyg på det sätt som Ladberg (2003) 
menar. En förklaring till att detta inte framkommit i resultatet skulle kunna vara att 
resonemanget är lite för avlägset och abstrakt för eleverna och att de därför inte funderat på 
detta. Vidare känns det inte orealistiskt att tänka att resonemanget även är främmande för 
många vuxna människor. 
 
I resultatet framkommer det att modersmålet spelar en stor roll för de kurdiska 
respondenternas identitet. Vidare påvisar resultatet att det är viktigt i den icke-svenska 
kulturen att behärska kurdiska. Anledningen till att modersmålet är så viktigt inom den 
kurdiska kulturen kan antas bero på att denna etniska grupp saknar ett eget land. Det skulle 
kunna tänkas att modersmålets betydelse för den kulturella identiteten då förstärks.   
 
I intervjuerna som genomfördes fick respondenterna beskriva hur undervisningen bedrivs när 
de har modersmålsundervisning. Resultatet visar att modersmålsundervisningen liknar det 
som Hill (1995) beskriver som traditionell språkundervisning. Överlag verkar 
modersmålsundervisningen i de aktuella modersmålsgrupperna ha mest gemensamt med den 
behavioristiska grundsynen så som Imsen (2000), Maltén (1981) och Trageton (2005) 
beskriver den. Enligt Trageton representerar läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo 94, den sociokulturella synen på lärande. Eleven skall, enligt detta styrdokument, 
utveckla ansvarstagande, reflektera, experimentera, diskutera och värdera tillsammans med 
andra (Utbildningsdepartementet A). Med anledning av styrdokumentets grundsyn skulle det 
kunna förutsättas att modersmålsundervisningen skall genomsyras av den sociokulturella 
lärteorin och att modersmålslärarna skall skuldbeläggas då detta inte verkar ske. I 
sammanhanget känns det relevant att påpeka att de svenska styrdokumenten har en syn på 
lärande och utveckling; många andra länders utbildningssystem präglas av en annan 
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grundsyn. Jag kan tänka mig att synen på lärande och utveckling präglas av den kulturella och 
sociala miljön i vilken individen befinner sig. Modersmålslärarna kommer från länder med en 
annan undervisningstradition. Av deras arbetssätt att döma har de kanske skolats och utbildats 
i dessa undervisningssystem. Vidare kan jag tänka att undervisningens genomförande 
dessutom kan bero på de praktiska detaljer som verksamheten brottas med. Låg status, 
heterogena grupper, dåliga läromedel och undermåliga lokaler påverkar naturligtvis 
undervisningen och lärarens möjligheter. Oavsett vilken anledning som ligger bakom 
undervisningens genomförande anser jag att det är viktigt att även denna undervisning 
utvärderas och utvecklas; allt för att hjälpa de flerspråkiga eleverna att utveckla modersmålet 
optimalt.  
 
I resultatet framkommer det vilka åsikter respondenterna har om modersmålsundervisningen. 
I litteraturen lyfts undervisningens organisatoriska och praktiska problem fram (Skolverket, 
2002; m.fl.). Många flerspråkiga elever väljer att inte alls delta i modersmålsundervisning. 
Därför känns det glädjande att majoriteten av respondenterna i min undersökning vill ha mer 
modersmålsundervisning än de har idag. I resultatet framgår det dock att respondenterna är 
missnöjda med modersmålsundervisningen på en del punkter och det kan tyckas konstigt att 
de trots detta vill ha mer modersmålsundervisning. I själva verket anser jag inte att detta är 
konstigt; modersmålet är väldigt viktigt för respondenterna (detta har resultatet visat tidigare) 
och de vill därför utveckla det.  Detta är således anledningen till att de deltar. Att de är 
missnöjda med undervisningen reducerar inte automatiskt deras vilja att utveckla 
modersmålet. Jag anar dock att deras behov av att utveckla modersmålet kan avta med åldern. 
Då kanske de saker som de upplever som negativa får dem att inte delta.  Otterup (2005) har 
undersökt varför flerspråkiga elever väljer att inte delta i modersmålsundervisningen. Två 
orsaker som får eleverna att sluta är tidpunkten för undervisning samt att läraren inte talar 
samma dialekt. Båda dessa saker beskrivs i resultatet som negativa av respondenterna. Det 
faktum att modersmålslärarna inte talar samma dialekt som eleverna var för mig en verklig 
nyhet. I samtal med lärare på skolan där respondenterna går blev jag medveten om detta var 
en lika stor nyhet för personalen; ingen kände till att detta problem fanns. Tidigare förutsatte 
jag att eleverna inte hade några problem med att förstå sin modersmålslärare. Detta känns 
nämligen som en självklarhet då att en av modersmålsundervisningens viktiga delar är att 
eleverna skall ges möjlighet att tala och utveckla sitt modersmål. Jag anser att det är oerhört 
viktigt att de ansvariga (det vill säga rektorer och politiker) blir medvetna om denna 
problematik. Kanske finns det inte modersmålslärare som talar samma dialekt som barnen 
men det känns angeläget att detta språkliga hinder uppmärksammas och aktivt undviks.  
 
Många av de organisatoriska saker som respondenterna är missnöjda med kan kopplas 
samman med modersmålsundervisningens status och praktiska hinder. De heterogena 
grupperna upplevs tillexempel som negativt av vissa respondenter. Samtliga respondenter är 
missnöjda med den tid på dagen som de har modersmålsundervisning. Jag fann det intressant 
att den ena gruppen är missnöjd med att behöva gå ifrån ordinarie undervisning och att den 
andra gruppen är missnöjd med att ha modersmålsundervisning på eftermiddagen. Min 
slutsats av detta är att ingen av dessa lösningar är optimal och att eleverna blir lidande i båda 
fallen. De arabiska respondenterna är missnöjda med att läraren uteblir samt att de måste ha 
modersmålsundervisning inne hos sjuksköterskan. Det är förståeligt att de är missnöjda med 
dessa saker och jag anser att det är beklagligt att det är på detta vis eftersom det sänder ut 
signaler till eleverna om ämnets status. Det måste finnas bättre lokaler än sjuksköterskans rum 
som kan användas och jag ställer mig frågande till om denna lokal får användas för detta 
ändamål. Jag kan inte tänka mig att detta rum brukar användas till undervisning. Fördelningen 
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av lokaler känns i allra högsta grad som en ledningsfråga och jag har en önskan om att de 
ansvariga i skall börja prioritera modersmålsundervisningen i större utsträckning.  
 
Enligt min mening är det positivt att samtliga respondenter överlag är nöjda med läromedlen; 
enligt Skolverkets rapport (2002) har ju många modersmålslärare problem att finna bra 
läromedel. Hill (1995) har funnit att modersmålsläraren ofta är den sätter ramarna när det 
kommer till undervisningen. Så är det också i min studie och respondenterna är missnöjda 
med detta eftersom de har saker som de skulle vilja förändra. Enligt litteraturen (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003) kan elevernas motivation öka om de finner undervisningen 
intressant. Min tanke om detta är att eleverna ofta har bra idéer och att lärare många gånger 
kan lära sig något om en dialog startas. Elevernas intresse ökar således och själva 
undervisningen utvecklas. Denna utvecklande dialog verkar dock inte finnas i de aktuella 
undervisningsgrupperna. Detta är synd; speciellt eftersom den svenska skolan skall bedrivas i 
en demokratisk anda. Enligt styrdokumenten är demokratin en av värdegrundens stöttepelare 
och jag anser att det är angeläget att utbildningsväsendet genomsyras av demokratiskt 
utövande på alla nivåer. En dialog mellan modersmålslärarna och respondenterna skulle 
kanske kunna leda till att eleverna får lära sig de saker som de enligt resultatet saknar; de 
uttrycker ju bland annat att de vill lära sig mer om hemländerna och den icke-svenska 
kulturen. Dessa saker är ju en stor del av modersmålsundervisningen enligt kursplanen i 
modersmål (Utbildningsdepartementet B) och jag är fundersam på varför de inte får lära sig så 
mycket i dagsläget om hemländerna. Kanske beror detta på att modersmålslärarna inte har 
samma ursprung som majoriteten av respondenterna. I resultatet har respondenterna, precis 
som respondenterna i Hills undersökning (1995), varierande inställningar till 
modersmålsundervisningen. Majoriteten i min undersökning är dock negativt inställda till 
den; detta beror mestadels på lärarens dialekt, undervisningens innehåll och 
klassrumsklimatet. Jag anser att de två sistnämnda sakerna är ganska lätta att förändra och att 
arbetet nu bör inriktas på detta. Avslutningsvis måste jag kommentera de arabiska 
respondenternas åsikter om att modersmålsundervisningen inte bidrar till utvecklandet av 
modersmålet. Om det stämmer att deras modersmål inte utvecklas med hjälp av 
undervisningen anser jag att det är mycket beklagligt; detta är ju själva grundsyftet med 
modersmålsundervisningen i den svenska skolan.     
 
 
6.3 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att belysa flerspråkiga elevers uppfattningar om det egna 
modersmålet och modersmålsundervisningen som de deltar i.  Syftet med studien var 
dessutom att belysa vilken pedagogisk grundsyn som verkar genomsyra 
modersmålsundervisningen i de aktuella undervisningsgrupperna. Undersökningen visar att 
modersmålet är betydelsefullt för respondenterna på flera olika sätt och att de önskar utveckla 
det mer. Sistnämnda är således anledningen till att de deltar i modersmålsundervisning. 
Utifrån respondenternas svar har det gått att urskilja att modersmålsundervisningen i de 
aktuella grupperna verkar ha mest gemensamt med den behavioristiska lärteorin. Majoriteten 
av respondenterna i denna studie är negativt inställda till modersmålsundervisningens 
praktiska genomförande. Undervisningstider, ämnesinnehållet, klassrumsklimatet och lärarens 
dialekt är anledningar till att respondenterna är missnöjda med modersmålsundervisningen. 
Positivt är dock att de allra flesta vill ha mer modersmålsundervisning än de har idag. 
Anledningen till detta är att de har en stark önskan om att utveckla modersmålet ytterligare så 
de till fullo kan ta del av den icke-svenska kulturen.      
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6.4 Slutord 
I Sverige finns det många barn med annat modersmål än svenska. Det är skolans uppgift att 
möta dessa på ett bra sätt och stötta deras flerspråkighet. Detta kan tyckas som en självklarhet 
men samtidigt vittnar en mängd forskningsrapporter om att detta inte är så självklart i 
praktiken. Tanken med detta arbete var att lyfta fram de flerspråkiga elevernas åsikter. Nu är 
detta gjort och frågan är om vi är bra på att möta de flerspråkiga barnen i den svenska skolan? 
Under arbetets gång har jag frågat mig själv åtskilliga gånger varför vi inte tillvaratar barnens 
flerspråkighet på ett vettigt sätt. Min studie visar att de flerspråkiga eleverna, trots sin ringa 
ålder, uppmärksammat modersmålets och modersmålsundervisningens betydelse. Även 
sistnämnda verksamhets brister har de lyft fram. Nu är det dags för politiker, lärare, rektorer 
och andra att nå samma insikt så att de praktiska hinder som framkommit i studien kan 
undvikas. Ett sätt att nå denna insikt kan vara att läsa resultatet från en undersökning av den 
typ som presenterats här.  
 
 
6.5 Vidare forskning 
Undervisningen i modersmål är minst lika viktig som andra ämnen och det borde verkligen 
forskas mycket inom detta område. Denna uppsats har verkligen väckt nya frågetecken och 
den fortsatta forskningen skulle kunna ta en mängd olika riktningar. Det som presenteras i 
denna studie är tankar, åsikter och uppfattningar ur ett elevperspektiv. Det skulle vara mycket 
intressant att intervjua andra personer som på olika sätt är en del av 
modersmålsundervisningen. Skolledare, lärare, modersmålslärare och föräldrar är bara några 
av de grupper som skulle kunna användas som respondenter. Deras svar skulle sedan kunna 
ställas mot det resultat som presenteras i denna uppsats och mot tidigare forskning. 
Underlaget har i denna studie varit rätt så begränsat och det skulle vara intressant att göra en 
kvalitativ studie inom samma ämnesområde. Kanske skulle det gå att sända ut enkäter till en 
stor grupp elever? Det skulle vara spännande att se om det resultat som presenteras här håller i 
ett större sammanhang. Det som dock känns mest relevant att göra som ett nästa steg är att 
stiga in i verkligheten och observera vad som händer under modersmålslektionerna. Denna 
typ av observationer verkar konstigt nog vara sällsynta; den mesta forskningen om 
modersmålsundervisningens innehåll verkar baseras på intervjuer och inte observationer.  Det 
skulle vara givande att kliva in i denna situation och se vad som verkligen händer där.  
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1. - Intervjuguide 
 

 
Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

Är du född i Sverige? Alt. Hur länge har du bott i landet? 

När lärde du dig arabiska/kurdiska? 

Hur många språk talar ni hemma? Kan du tala dem/skriva dem? 

Hur länge har du haft hemspråksundervisning? Hade du det i förskolan? 

 

Allmänt om språk 

Varför är det viktigt att man kan ett språk? 

Varför är det bra att kunna flera språk? 

Hur lär man sig ett språk? 

 

Modersmålets betydelse 

Vem bestämmer att du ska ha arabiska/kurdiska? 

Varför vill du lära dig ditt arabiska/kurdiska? Varför är det viktigt?  

 Vad skulle hända om du inte hade arabiska/kurdiska? 

 

Modersmålsundervisningens betydelse 

 Varför har man hemspråksundervisning? 

 Varför tror du skolan har hemspråksundervisning? 

 Blir arabiskan/kurdiskan bättre med hjälp av hemspråksundervisningen? På vilket sätt? 
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

 Hur skulle det påverka dig om du inte hade hemspråksundervisningen? Vad skulle 

hända med arabiskan/kurdiskan? 

 

Tidpunkt/organisation 

 När har du undervisningen? Är det bra? 

 När skulle du vilja ha den? När under dagen? 

 Hur många är ni i gruppen? Är ni lika gamla? 

 Är alla lika duktiga på arabiska/kurdiska? 

 Hur skulle du vilja att gruppen såg ut? 

 Hur mycket hemspråk skulle du vilja ha? 

 Hur känns det när du går till undervisningen? 

 

Lokaler 

 Var har du din undervisning idag? Plats? Lokal? 

 Är detta bra? Saknar du något? Vad? 

 Var skulle du vilja ha den? 

 Har du haft arabiska/kurdiska någon annanstans? Hur var det? 

 

Undervisningens innehåll 

 Vad gör ni under lektionerna? Hur arbetar ni? Vad är det vanligaste? 

 Får du ämnesundervisning? Integreras undervisningen med andra ämnen? Läxor? 

 Vad är roligt med undervisningen? Varför? Vad krävs för att det ska vara roligt? 

 Vad är tråkigt? Varför? 

 Vad är lätt?  

 Vad är svårt? 

 Hur ofta får ni individuella uppgifter?  

 Hur mycket får du bestämma vad ni ska göra? Hur är det? 

 Vad skulle du vilja lära dig? Varför? 

 Vad vill du inte lära dig? Varför? 

 Varför måste du lära dig allt du lär dig tror du? 

 Hur skulle du önska att hemspråksundervisningen var? 

 Om eleven har flera språk i hemmiljön: skulle du vilja ha hemspråksundervisning i 

flera språk? 

 

34 



Skillnader och likheter mot annan undervisning 

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

 Vad är skillnaden mellan hemspråksundervisning och det ni gör med din klasslärare?  

 

Läraren i modersmål 

 Vad gör läraren bra? Vad är mindre bra? 

 Hur lär läraren er arabiska/kurdiska? Hur lär du dig?  

 Vad skulle du vilja att läraren gjorde annorlunda? 

 Hur skiljer sig läraren från din klasslärare? 

 

Läromedel 

 Vilka böcker har ni? Material? Vad innehåller de? 

 Vad tycker du om böckerna? 

 Vilken skillnad är det mot de böcker du har in andra ämnen? 

 Hur skulle du vilja att böckerna/materialet var? 

 Har alla samma böcker? Hur fungerar det? 

 

Modersmålet hemma och i skolan 

 Med vilka människor talar du ditt hemspråk? 

 Hur mkt svenska/arabiska/kurdiska talar du hemma? Hur är det?  

 Hur mycket arabiska/kurdiska talar du i skolan? Hur är det? 

 Vad säger dina lärare när du talar arabiska/kurdiska i skolan? 

 Vad säger dina kompisar när du talar arabiska/kurdiska i skolan?. 

 

Kamrater 
 Vad tycker dina kompisar om ditt hemspråk?  

 Vad tycker dina kompisar om att du har modersmålsundervisning?  

 Vad tycker dina kompisar som har hemspråk om den? 
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Bilaga 2. - Lapp till elever 
 

 
Namn: ………………………………………... 

 
Klass: ………………………………………… 

 
Jag har hemspråk i: …………………………... 

 
Jag vill ställa upp på en intervju: …………….. 

Bilaga 3. - Missivbrev till föräldrar 
 
Missivbrev till föräldrar     2007-02-25 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Isabelle Tallberg och jag läser till lärare på Mälardalens Högskola. Jag har min 
praktik på ------skolan. Jag kommer att skriva mitt examensarbete denna termin.  Det kommer 
att handla om elevers syn på modersmål och modersmålsundervisning. För att ta reda på 
elevernas åsikter kommer jag att intervjua dem. Jag har tidigare informerat rektorn på skolan 
om att denna studie kommer äga rum. Hon var positivt inställd till undersökningen. 
 
Jag har en förhoppning om att jag ska kunna intervjua sex eller åtta elever om deras 
modersmålsundervisning (och modersmål). Jag kommer att banda intervjun men jag kommer 
att följa alla forskningsetiska regler. Ditt barns namn och skola kommer inte att skrivas ut. 
Intervjuerna kommer enbart att ingå i min studie om elevers åsikter om modersmål och 
modersmålsundervisning. Intervjuerna kommer ske under skoltid. 
 
Eftersom ditt barn är under 15 år behöver jag ha ditt tillstånd för att få genomföra en intervju. 
Fyll i talongen nedan om du godkänner eller inte godkänner detta. Jag vill ha tillbaka talongen 
senast fredagen den 2 mars.  
 
 
MVH Isabelle Tallberg 
 
Vid eventuella frågor kan jag nås på: 
Mobil: 070-497 25 27 
Mail: itg04001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Marja-Terttu Tryggvason 
Lektor i Pedagogik på Mälardalens Högskola 
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Tel: 016-15 32 55 
 
 
 
………………………………………………………………………………………….Klipp ut 
 
 
 
Jag godkänner/godkänner inte (stryk under) att mitt barn ______________________ är med i 

Isabelle Tallbergs undersökning om modersmål och modersmålsundervisning. 

 
 
……………………………………………………………………………. 
Namn och datum 
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