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Sammandrag 
 
Pernilla Karlsson och Jenni Österhall 
 
Modersmålet - nyckeln till ämneskunskaper – en studie om modersmålets betydelse i 
studieverkstaden 
 
The Mother Tongue – The Key to Knowledge of a Subject – A study about the 
importance of the mother tongues in a study workshop 
 
2010     Antal sidor: 40 
 
 
Syftet med denna studie var att belysa några modersmålslärares tankar om sitt arbete 
med att stödja andraspråkselevers lärande och språkutveckling. Vi hade för avsikt att 
undersöka hur flerspråkiga lärare verksamma i studieverkstäder använder sig av 
modersmålet i sin undervisning av elever med annat modersmål än svenska. Vi har 
använt oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där vi har intervjuat fem 
informanter från fyra grundskolor. Vi anser att vårt val av metod har lämpat sig väl 
för vårt syfte då vi ville ha en djupare och mer informativ undersökning. Forskning 
visar på att modersmålet har en viktig roll för språklig och kognitiv utveckling. Vårt 
resultat visar på en medvetenhet hos informanterna hur och på vilket sätt 
modersmålet har betydelse för all annan inlärning. Vidare visar vårt resultat på att 
informanterna arbetar med modersmålet och sätter det i fokus vid undervisning. 
Informanterna använder ständigt elevernas modersmål parallellt med svenska för att 
överbrygga språkkunskaper till vidare ämneskunskaper. Samtliga av våra 
informanter anser, enligt vårt resultat, att modersmålet är mycket viktigt för annan 
inlärning och att modersmålsundervisning är något man måste satsa på.  En av våra 
informanter säger att elever med höga ambitioner och motivation har en enorm hjälp 
att hämta i studieverkstaden bara det tar ansvar för sin skolgång. Resultatet påvisar 
att informantens roll är viktig som brobyggare mellan eleven och övriga skolan och 
att den sker med hjälp av modersmålet.  
 
Nyckelord: Modersmål, modersmålsundervisning, ämneskunskaper, 
studieverkstäder, svenska som andraspråk 
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1 Inledning 
 
Vi är två lärarstudenter som under vår utbildning intresserat oss för undervisning i 

svenska som andraspråk vilket är ett, utifrån vår uppfattning, komplext och 

svårhanterligt ämne. Vi har under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) kommit 

i kontakt med internationella klasser och studieverkstäder där undervisning i svenska 

som andraspråk bedrivs. Detta skapade i sin tur ett intresse för modersmålets roll vid 

tillägnandet av ett annat språk samt för andra ämneskunskaper. Elmeroth 

(2008:129) skriver om hur modersmålet ska ge eleverna möjligheter att 

vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet som i sin tur skall hjälpa elever till 

vidare kunskaper. En mängd forskare har skrivit om vilken betydelse modersmålet 

har för kognitiv och språklig utveckling och vi har fått en uppfattning av att om man 

låter eleverna använda sitt modersmål ger man dem större möjligheter att uppnå 

bättre resultat i skolans andra ämnen. Modersmålets betydelse är därför något vi vill 

studera närmare varför denna studie bedrivits. 

     Varje termin kommer det ett stort antal elever med annat modersmål än svenska 

till Sverige och den svenska skolan. Dessa barn kommer från vitt skilda världar och 

har alla olika bakgrund både vad gäller kunskaper i läsning och skrivning men också 

vad gäller tidigare skolgång. De har alla kommit till Sverige av en mängd olika skäl 

och några har aldrig satt sin fot i skolan i sitt hemland. Variationen är stor och väl i 

den svenska skolan böjar ett enormt arbete för framtiden för dessa barn. I den 

svenska skolan finns det två vägar för dessa elever. Antingen placeras de i en s.k. 

internationell klass där läraren undervisar i svenska som andraspråk och där 

material, miljö och klasstorlek är väl anpassad för dessa elevers behov eller också 

placeras eleven i vanlig klass, dvs. en klassammansättning lik normen där en 

nyanländ elev, enligt vår uppfattning, blir lämnad lite åt sitt öde. Den internationella 

klassen kan se ut på olika sätt men ofta är det en grupp elever från olika kulturer, i 

olika åldrar och med skilda erfarenheter vad gäller skolan. Här får eleven gå i upp till 

ett och ett halvt år innan en placering i vanlig klass sker och detta när eleverna fått 

tillräckliga kunskaper i svenska. Under denna tid kan, om resurser finns, eleverna 

också få ett språkligt stöd av en modersmålslärare. För att ge de här eleverna samma 

förutsättningar som svenska elever att nå målen i den svenska kursplanen finns det, 

på ett fåtal skolor runt om i Sverige, något som benämns studieverkstäder. I 

studieverkstäderna arbetar det flerspråkiga ämneslärare och lärare i svenska som 
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andraspråk vilka genom sitt modersmål skall fungera som brobyggare mellan elever 

med ett annat modersmål än svenska och den övriga skolkulturen. Till denna 

verksamhet kan elever vända sig för att få stöd i de delar vad gäller förståelsen de inte 

kan tillgodogöra sig i sitt klassrum. 

2 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att belysa några modersmålslärares tankar om sitt arbete 

med att stödja andraspråkselevers lärande och språkutveckling. Då vår studie är 

begränsad till enbart en av landets kommuner och bara fyra skolor är vi medvetna om 

att vi i vårt resultat inte kan generalisera över hur det ser ut i övriga landet men det är 

heller inte syftet utan syftet är i stället att teckna en fördjupad bild av hur man 

arbetar på ett mindre antal skolor. Våra frågeställningar blir således: 

 

• På vilka sätt är de flerspråkiga lärarna i studieverkstäderna medvetna om 

modersmålets betydelse för ämnesinlärning för elever med annat modersmål 

än svenska? 

• Hur arbetar de flerspråkiga lärarna i studieverkstäderna för att hjälpa elever 

med svenska som andraspråk att tillägna sig ämneskunskaper? 

3 Bakgrund 
 
I det här avsnittet redovisar vi tidigare forskning kring modersmålets roll för språklig 

och kognitiv utveckling. Vi redogör även för läroplaner samt vad som finns skrivet 

kring det berörda ämnet i publikationer från skolverket. 

3.1 Modersmålet – Det språk du lär dig att förstå världen på 
 
I artikeln Att komma tilltals- flerspråkiga barn i förskolan (Myndigheten för 

skolutveckling 2006:18) beskrivs modersmålet som ett nödvändigt verktyg för 

utvecklandet av tanken men också som ett redskap för lärandet. Vidare skrivs det att 

ett barn som lär sig sitt modersmål lär sig mer än bara ord och grammatik. De lär sig 

också normer, värderingar och regler. De socialiseras in i en kultur och ett sätt att 

leva. De får genom modersmålet lära sig vad som är ”rätt” och ”fel” vilket innebär att 

modersmålet först och främst är viktigt för barnens självkänsla och identitet. 
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 3.2 Vad kan man när man kan ett språk? 

  
Abrahamsson och Bergman (2005:14,15) skriver att för att kunna beskriva någons 

språkbehärskning måste man fråga sig vad det innebär att kunna ett språk och att 

man delar upp språkbehärskningen i tre delar vilka är uttal, ordförråd och 

grammatik. Vidare skriver de att man på senare tid börjat intressera sig för hur språk 

används i stort och att man inte endast fokuserar på fraser, satser, meningar och ord 

utan att man också ser till elevers förmåga att använda sig av sitt andraspråk i olika 

situationer och med andra syften. Att kunna ett språk menar författarna är att ha 

färdigheter och kunskaper av olika slag och att det är många kompetenser som 

samverkar för att vi ska kunna använda språket i olika situationer. Abrahamsson och 

Bergman poängterar vikten av att ha den organisatoriska kompetensen för att helt 

behärska ett språk och gör detta utifrån Bachman, Palmers modell. Den 

organisatoriska kompetensen innefattar uttal, ordförråd och grammatik och ena 

sidan men också text - och samtalsstruktur. Denna kompetens hjälper oss att förstå 

och skapa sammanhängande tal och skrivna texter. De resonerar även kring om den 

pragmatiska kompetensen där det är kunskapen om språkanvändningen som är 

viktig för att kunna kommunicera i tal och skrift på ett tillfredställande sätt. Denna 

kompetens kan delas in i en sociolingvistisk och en funktionell kompetens och denna 

kompetens används för att man ska anpassa språket till olika sociala situationer. 

Abrahamsson och Bergman (2005:19,26) menar att kursplanen betonar den 

funktionella kompetensen som det ytterst primära. Vidare skriver de  att den 

kognitiva och språkliga utvecklingen sker parallellt för enspråkiga barn och att det för 

andraspråksinläraren sällan ser ut på liknande sätt. De menar att för 

andraspråksinlärare springer ofta tankarna före den tankemässiga komplexiteten och 

med det menas att eleven ofta kan tänka tanken men samtidigt ha svårt att förmedla 

sig språkligt. Ofta blir då formuleringar mer komplexa mot vad inläraren egentligen 

behärskar vilket gör att eleven blir tvungen att göra avkall på den språkliga 

korrektheten. Einarsson (2004:91,92) tar upp det som Cummins benämner BICS och 

CALP. BICS är enligt Cummins ett enkelt språk och som används i vardagliga sociala 

situationer och som tar ca två år att tillägna sig för ett barn i skolåldern. CALP 

innebär ett språk på en högre kognitiv nivå och där barn kan använda sig av språket 

som tankeverktyg. Vidare innebär CALP att man har tillägnat sig ett skolrelaterat 

akademiskt språk som tar ca 4-8 år att tillägna sig.  



8 
 

3.3 Lärarens centrala roll 
 
Axelsson (2001:48) skriver att lärare som undervisar i svenska som andraspråk 

behöver en djup teoretisk och didaktisk kunskap vad gäller ämnesinlärning på ett 

andraspråk. De behöver också en kännedom om elevernas ursprungskulturer. Hon 

menar vidare att om man undervisar nybörjare är kunskap kring modersmålet 

värdefullt. Klass- och ämneslärarna, vilka undervisar de tvåspråkiga eleverna behöver 

även en kunskap om andraspråksinlärning. Vidare menar hon att lärare som 

undervisar på elevernas modersmål samt andraspråk blir en god språkmodell för 

eleverna. Elevernas lärare måste enligt Axelsson kunna motivera sina elever till 

modersmålsundervisning för att de skall kunna göra framsteg i språket. 

3.4 Bas och utbyggnad  
 
Abrahamsson och Bergman (2005:15–16) diskuterar kring det Viberg skriver om den 

organisatoriska kompetensen, vilken han delar in i bas och utbyggnad. Han menar att 

basen är de kunskaper man har i det språk som är ens modersmål vilket vidare 

betyder den muntliga färdighet som ett barn i 6-7 årsåldern behärskar. I 

referensmaterialet Andraspråkseleverna och deras förutsättningar (Skolverket 

2002:23,24) beskrivs basen som den kunskap man har kring sitt modersmål före 

skolstart. Det innebär en muntlig färdighet på den nivå som normalt är uppnådd vid 

skolstarten. Basen innebär språkets ljudsystem, språkets grundläggande morfologi, 

dvs. en kunskap i hur man böjer ett ord korrekt, hur man med rätt ordföljd 

kombinerar meningar samt en grundläggande syntax. Baskunskaper omfattar också 

förmågan att hantera språket i större enheter, dvs. man måste kunna delta i samtal, 

förstå samt göra sig förstådd. Detta gör man med sitt ordförråd som vid skolstarten 

innebär ett ordförråd på 8000–10000 ord. Vidare kan man läsa att när barnen väl 

börjar skolan påbörjas utbyggnaden. När barnet sedan blivit äldre utvecklas 

utbyggnaden i takt med barnets kognitiva utveckling och denna process fortgår livet 

igenom. Utbyggnaden bygger alltså vidare på den bas barnet har tillägnat sig före 

skolstarten. 

      Abrahamsson och Bergman (2005:16,30) påpekar att utbyggnaden börjar med att 

barnet lär sig läsa och skriva. När barnen lär sig läsa upptäcker de sambandet mellan 

stavning och ljud öppnar sig en stor variation av ord. Vidare menar de att begrepp 

avsedda för ämneskunskap blir de medvetna om när de läser ämnesbaserad 
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litteratur. De menar att eleven med hjälp av läsning skapar sig en kunskap om olika 

stilvalörer genom att de lär sig ett mer nyanserat språk. Under grundskolan utökas 

ordförrådet med ca 3 000 ord varje år. Den största delen av utökningen av språket 

ansvarar skolan för men beroende på om eleven läser egen skönlitteratur på fritiden 

eller om barnet har någon aktivitet på fritiden utökas ordförrådet ytterligare. Vidare 

utvecklas den grammatiska medvetenheten och eleven skapar sig kunskap om olika 

texttyper och genrer. Detta sker enligt författarna både muntligt och skriftligt. De 

konstaterar att ett vanligt missförstånd är att basen i andraspråket ska vara 

färdigutvecklad innan man börjar arbeta med utbyggnaden och om man endast 

arbetar med basen hindrar man annan utveckling. Fortsättningsvis menar 

Abrahamsson och Bergman att det är viktigt att man vid inlärning av ett andraspråk 

måste röra sig mellan basen och utbyggnaden och sträva efter att vidareutveckla 

dessa parallellt eftersom inte alla elever utgår ifrån en gemensam bas. Elever tillägnar 

sig i utbyggnaden ett specialordförråd som behövs inom olika ämnen samt att man 

lär sig att nyansera sitt ordval genom att utveckla känslan för ordens olika stilvalörer. 

Med tiden ökar också den grammatiska medvetenheten. Om andraspråksinläraren 

som har börjat i skolan med inga eller brisfälliga kunskaper i svenska skriver 

Bergman (2002:25,27) i Andraspråkseleverna och deras förutsättningar att eleven i 

bästa fall tillägnat sig basen i modersmålet. Om fallet är det motsatta, innebär det 

stora svårigheter för eleven, påpekar hon. För andraspråkselever handlar det om att 

komma ikapp sina jämnåriga och befästa basen i svenskan samtidigt som de måste 

lära sig nya saker på ett nytt språk de ännu inte behärskar. Bergman menar också att 

om eleven inte får undervisning i sitt modersmål utvecklas inte heller utbyggnaden 

på modersmålet. Vidare skriver hon att det andraspråkselever i första hand behöver 

är ett användbart språk som ger dem tillträde till kamratgemenskapen och i 

förlängningen till det svenska samhället. Samtidigt betonar hon att svenska som 

andraspråk är nyckeln till skolans andra ämnen vilket betyder att man måste utveckla 

basen och utbyggnaden parallellt.  

 3.5 Modermålets betydelse för inlärning 
 
Bergman m.fl. (1992:64,74) har som åsikt att åldern påverkar andraspråksinlärning 

och att det kan ta upp till åtta år att få en baskunskap i sitt nya språk beroende på 

vilken ankomstålder eleven har. Vidare framhåller de att forskning visar att 

omständigheterna för inlärningen är det viktigaste och att om barnen får 
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undervisning på modersmålet och majoritetsspråket i det nya landet tillägnas eleven 

en additiv tvåspråkighet. Enligt Einarsson (2004:306) är en additiv tvåspråkighet att 

man lär sig ett nytt språk utan att förlora något på sitt modersmål. Att man satsar på 

modermålet har en avgörande och positiv betydelse för andraspråksutvecklingen och 

detta gör enligt Bergman m.fl. (1992:64) att elevernas allmänna skolframgång blir 

mer fungerande. De skriver också om att modersmålet har en oerhört stor betydelse 

för elevernas utveckling och att det idag är ett axiom och menar på att utan 

modersmålet tar all annan utveckling mycket längre tid, inklusive 

andraspråksinlärningen. Bergman (1992:2,3) påvisar också att både den formella och 

informella inlärningen är viktig vid tillägnandet av ett nytt språk. Den formella 

inlärningen sker i skolan genom grammatiska strukturer och den informella 

inlärningen sker i allmänna situationer då elever i interaktion med andra träffas i 

forum där inga regler eller läromedel styr.  

     I projektet OrdiL (2007:34,36,38) tar man upp ordförrådets roll vid tillägnandet 

av ämneskunskaper för elever med annat modersmål än svenska. Enligt författarna 

innebär skolarbetet och språkanvändning för dessa elever alltmer kognitivt krävande 

aktiviteter och uppgifter. De menar att språket ska fungera både som ett avancerat 

tankeredskap och som ett verktyg för kunskapsinhämtande vilket ställer stora krav på 

elevens förmåga att genom språk förstå, utveckla och uttrycka abstrakta begrepp och 

komplexa samband. Den här kunskapen skall dessutom värderas ur ett kritiskt 

perspektiv vilket blir en särskild svårighet för andraspråkselever som får lägga ned 

extremt med tid på den språkliga förståelsen. Vidare menar skribenterna att det kan 

ta mellan fem och tio år att utveckla de andraspråksrelaterade färdigheter som krävs 

för framgångsrika studier på nivån motsvarande grundskolans gymnasium. Brister i 

ordförrådet kan få stor betydelse för andraspråkselevers förmåga att tillägna sig 

kunskaper i skolans ämnesundervisning men också för möjligheterna att redovisa 

sina kunskaper på ett rättvisande sätt enligt författarna. Elmeroth (2008:128) skriver 

om hur en enskild studiehandledning på modersmålet skall hjälpa elever för kognitiv 

inlärning. Vidare skriver hon att handledning på modersmål är av yttersta vikt för att 

inte kunskapsutvecklingen skall avstanna. I en rapport från Skolverket (2008:21) kan 

man läsa om hur en studiehandledning på modersmålet skulle kunna innebära bättre 

möjligheter för elever med annat modersmål och som ännu inte uppnått en tillräcklig 

nivå i svenska, att följa med i undervisningen i skolans andra ämnen 
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3.6 Relevanta kursplaner 
 

Kursplanen i modersmål (Skolverket 2000:39) understryker modersmålets roll för 

den kulturella och personliga identiteten samt att kunskaper i modersmålet är en väg 

till goda kunskaper i svenska. Utbildning i modersmål syftar till att främja elevers 

utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Vidare står det att 

modersmålet är starkt förknippat med lärandet och att befästa kunskaper i såväl det 

egna språket som svenska språket. Modersmålet har också det viktiga uppdraget i att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Ämnet är till sin karaktär ett verktyg för 

tänkande och uppbyggnad av en identitet och något som har anknytning till övriga 

skolarbeten.  

     I kursplanen för svenska som andraspråk (Skolverket 2000:104,106) kan man läsa 

om hur en utveckling av språket också innebär en utveckling av tänkandet vilket 

därigenom har en avgörande betydelse för lärandet. Det svenska språket har en 

nyckelställning i skolarbetet och genom språket sker kommunikation och samarbete 

med andra. Utbildning i svenska som andraspråk skall ge elever med annat 

modersmål än svenska möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen 

samt göra det möjligt för dem att ingå i kamratgemenskapen och i det svenska 

samhället. Det nya språket måste användas som huvudsakligt tankeinstrument i 

skolan även om det under en inlärningsfas inte fungerar helt och fullt. Till det som är 

typiskt för ämnet svenska som andraspråk hör möjligheten för eleverna att tänka och 

kommunicera på en kunskaps- och begreppsnivå som ofta är högre än den språkliga 

nivån i svenska. Vidare kan man läsa om att jämte ämnet svenska som andraspråk är 

samverkan med modersmålet och andra ämnen viktig. Syftet med utbildningen i 

ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska 

som modersmål har. Enligt kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket 

2000:108) står det om hur eleven i slutet av årskurs nio skall kunna förstå och själv 

använda det svenska språket i tal och skrift i de situationer eleven ställs inför. 

 

3.7 Modersmålsundervisning och modersmålets status 
 

Enligt Elmeroth (2008:88–91) är bemötandet av modersmålsundervisning av stor 

betydelse för modersmålets status och att lärares attityd till modersmålet ger signaler 
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till eleverna med svenska som andraspråk om det är viktigt eller inte. Vidare skriver 

hon att modersmålsundervisningen befinner sig i något slags underläge som det 

ständigt sker en diskussion kring. Inga ämne är så ifrågasatta såsom modersmål och 

svenska som andraspråk. Ytterligare påvisar hon att berövas sitt förstaspråk, det vill 

säga modersmålet, betyder att man berövas det språk man lärt sig förstå världen på. 

Hon menar också att modersmålet inte tas på allvar ute i skolorna. Vidare anser 

författaren att modersmålet ofta ligger utanför timplanen och att det är många 

kommuner som inte anordnar någon modersmålsundervisning alls. Författaren 

menar även att modersmålslärarna inte har någon kontakt med övriga pedagoger och 

känner sig utanför den övriga skolkulturen. I förskolan, skriver Elmeroth, har 

modersmålsstödet minskat trots att många barn som börjar förskolan inte kan vare 

sig svenska eller sitt modersmål. Ytterligare skriver hon att 

modersmålsundervisningen ökar möjligheten att verka i ett mångkulturellt samhälle 

med hjälp av att använda sig av flera språk. I Skolverkets rapport Mer än modersmål 

(2008:72) betonas vikten av modersmålet samt modersmålsundervisning då de 

redovisar att elever som deltagit i modersmålsundervisningen har ett högre 

medianvärde än de elever som inte deltagit i modersmålsundervisningen. 

Fortsättningsvis visar rapporten att elever som deltagit i modersmålsundervisning i 

högre utsträckning kommer från familjer där föräldrarna har en eftergymnasial 

utbildning. I Skolverkets rapport Flera språk – flera möjligheter (2003:3o) skrivs det 

om att många flerspråkiga elever idag inte når kunskapsmålen i svenska och skolans 

andra ämnen med enbart språkstöd och att möjligheterna för dessa elever skulle öka 

väsentligt om stödet var på modersmålet. Ytterligare kan man läsa att för elever med 

begränsade kunskaper i svenska innebär en undervisning på modersmålet att de får 

möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper i olika ämnen samtidigt som de lär sig 

svenska.   

 

3.7.1 Modersmålets syfte 
 
Elmeroth (2008:129–131) betonar att ” Modersmålets främsta syfte är att ge eleverna 

möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet så att de kan bli 

flerspråkiga individer.”(s.129) Fortlöpande modersmålsundervisning stödjer barns 

utveckling till självrådande flerspråkiga individer med unika språkkunskaper. Enligt 

författaren är det viktigt att få en god språkutveckling för att överbrygga tidigare 



13 
 

anskaffade kunskaper och föra samman dessa med nya kunskaper. Elmeroth menar 

att kunskaper i övriga ämnen inte kan vänta på att ett andraspråk ska bli 

färdigutvecklat. Hon betonar även att praktiska och estetiska ämnen inte blir lika 

påverkade av språkliga brister som andra ämnen men att undervisningen av 

flerspråkiga elever både ska vara kunskapsutvecklande och språkutvecklande. 

Eleverna får inte ligga på en för låg kognitiv nivå samtidigt som de måste förstå 

undervisningen. Vidare framhåller Elmeroth att ett ämne som modersmål är viktigt 

ur värdegrundsynpunkt då skolan ska sträva efter likvärdig utbildning för alla och att 

skolans målsättning måste vara att alla elever oavsett bakgrund ska ha samma 

möjligheter att nå utbildningsmålen. Författaren skriver även att 

ämnesundervisningen är svår för många elever och att den är extra svår för elever 

med ett annat modersmål än svenska. De måste lära sig ett okänt innehåll på ett 

okänt språk och författaren menar att detta ställer höga krav på lärarna. Hon menar 

att alla lärare måste kunna arbeta med att göra ett fackämnesinnehåll begripligt för 

andraspråkselever då ämnet gäller de flerspråkiga eleverna och att det är viktigt för 

att varken språket eller kulturen är lika som den de tidigare levt i. Cummins 

(2001:10–13) påtalar att det Vygotsky kallar den närmaste utvecklingszonen är ett 

utrymme där kunskap sker i interaktion med läraren och att den närmaste 

utvecklingszonen innebär att svårighetsgraden på uppgifterna ska ligga strax över 

elevens kunskapsnivå för att få lagom utvecklingsnivå. Vidare skriver han om hur 

viktigt det är att aktivera elevernas tidigare kunskaper vilket genererar i ett kognitivt 

engagemang som ger dem möjlighet att arbeta på en intellektuellt och språkligt högre 

nivå. Eleverna förstår då mer och lär sig således mer språk och kunskaper. 

 

3.7.2 Modersmål som identitet 
 
Haglund (2004:360,379) skriver om hur synen på identiteten har förändrats under 

årens lopp och att den förr utvecklades linjärt dvs. att förändringarna inom en individ 

endast utvecklades i samspel med individen själv. Enligt skribenten har senare 

modeller över identitetsutveckling vuxit fram vilka betraktar identiteten som ett 

resultat av socialisation och kultur. Detta innebär att individen formas i samspel med 

andra individer genom uppfattningar och förväntningar. Einarsson (2004:94) skriver 

om kodväxling och menar att det i gemenskaper där tvåspråkighet förekommer 

händer att talarna i ett och samma samtal, t.o.m. i en och samma mening, blandar 
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språken mer eller mindre medvetet. Även Haglund (2004:379) behandlar kodväxling 

och menar att det är ytterligare ett sätt att markera en identitet och en kulturell 

tillhörighet. Hon förklarar att kodväxling är en blandning av två språk, eller närmare 

bestämt att man växlar mellan de språk man kan vilket på det sättet blir en del i 

identitetsskapandet. Enligt Cummins (2001:15) är samspelet med medlemmar av den 

nya kulturen av största vikt för att elever med annat modersmål än svenska skall 

kunna investera i sin självkänsla dvs. sin identitet. Här menar Cummins att det är 

lärarna som har det största ansvaret för inlärning och menar att läraren har chansen 

att stödja elevers växande förståelse för vem de är eller kanske vill vara. Vidare menar 

Cummins att det viktiga ligger i att läraren tydligt påvisar vikten av att kunna 

uttrycka sin personlighet på det nya språket och därigenom kunna förmedla vilka de 

blir i det nya samhället. Identitet utgör med andra ord länken mellan social 

omgivning och individ. I skriften Flera språk – fler möjligheter (Skolverket 

2003:160–162) betonas vikten av att äga ett modersmål och att modersmålet har 

betydelse för barnens identitetsutveckling. Vidare står det att modersmålet är ett 

viktigt verktyg för lärande och att det har betydelse för en trygg identitet och en 

positiv självbild. Viberg (1996:124–125) menar i sin tur att det ses som en färdighet 

att behärska ett språk men också att det är en fråga om identitet.  

4 Metod  
 
I detta avsnitt redogör vi för den metod vi valt att använda. Vi ger även en beskriv-

ning av forskningsmetoden samt av vår undersökningsgrupp och hur vi valt ut våra 

informanter. Även en beskrivning av informanterna och en presentation av de fyra 

skolorna finns med. Dessutom diskuterar vi kring studiens reliabilitet och validitet. 

4.1 Kvalitativ Metod 
 
Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. 

Enligt Stukát (2005:38,39) finns det många sätt att genomföra intervjuer på och att 

man bl.a. kan välja på den strukturerade eller den ostrukturerade intervjuformen. Vi 

har använt oss av ostrukturerade intervjuer då vi ville få mer utförliga och 

informativa svar samtidigt som vi ville förbehålla oss rätten att ställa följdfrågor på 

intressanta aspekter. Vi ville mer föra ett samtal kring ämnet, även om Lantz 

(1993:58,59), påvisar att det är intervjuaren som styr utvecklingen av dialogen. Hon 
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menar att det lättaste sättet att få en människa att delge information kring en viss 

företeelse är genom intervju. Kvale (1997:118) understryker att det viktiga vid 

kvalitativa undersökningar är att ta hänsyn till människors situation samt att 

dialogen kräver en empatisk intervjusituation för att informanterna skall kunna bidra 

med information kring sin situation. Vidare menar han att de kvalitativa intervjuerna 

är en känslig och kraftfull metod om man på bästa sätt vill fånga informanternas 

erfarenheter. För att vår intervjusituation skulle bli så bekväm som möjligt för våra 

informanter startade vi intervjun med att de själva fick berätta om den verksamhet de 

är verksamma i. Vår förhoppning var att vi skulle närma oss den empatiska 

intervjusituation som Kvale framhåller. Kvale (1997: 97) påvisar också vikten av att 

intervjua rätt antal personer för att få reda på syftet för studie. Han menar att antalet 

informanter ofta tenderar att bli antingen för stort eller för litet och att det kan vara 

svårt att göra generaliseringar om antalet informanter är för få. Samtidigt betonar 

han att risken med för många informanter gör det svårt att tolka intervjuerna 

ingående. Vi anser att vårt underlag med fem informanter från fyra olika skolor är 

tillräckligt för att vi ska få en så bra bild som möjligt av hur modersmålet utifrån 

flerspråkiga ämneslärare hjälper elever med annat modersmål än svenska att tillägna 

sig ämneskunskaper. Återigen vill vi betona att vi i vår studie inte är ute efter 

generaliseringar vilket Kvale menar är svårt att göra med för få informanter. Men 

självklart finns det möjligheter till jämförelser i våra intervjusvar och det går också 

att relatera dessa till varandra varför vi anser att vårt underlag är representativt. 

4.2 Urval och genomförande 
 
Vi har intervjuat sammanlagt fem flerspråkiga lärare på fyra olika grundskolor i en 

mellanstor kommun i Mellansverige. Vi ansåg att det i en studie av denna storlek i 

relation till vårt syfte, är tillräckligt med fem informanter från fyra olika skolor. Våra 

informanter är till viss del speciellt utvalda då vårt syfte kräver flerspråkiga lärare 

verksamma i studieverkstäder samt att vi ville undersöka både nyetablerade 

studieverkstäder samt redan etablerade verkstäder. Dessa krav gjorde att vårt urval 

krympte till enbart fyra skolor vilka vi valde att göra vår studie på. När en förteckning 

på samtliga flerspråkiga lärare verksamma på våra fyra skolor sammanställdes valde 

vi våra informanter mer slumpartat. På två av skolorna visade det sig endast vara en 

flerspråkig lärare i tjänst varför valet var lätt att göra. 
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     Efter klartecken från rektorerna tog vi en första kontakt med våra informanter. 

Detta gjordes genom ett personligt besök där vi ville presentera oss. Vid denna första 

kontakt presenterade vi vårt syfte och frågade om de kunde tänka sig att vara med i 

vår studie. Responsen vi fick var positiv och samtliga tillfrågade ställde genast upp. 

Tid bokades och därefter utfördes intervjuerna på informanternas respektive 

arbetsplats. 

    Vid konstruerandet av våra intervjufrågor hade vi vårt syfte och vår frågeställning 

som utgångspunkt. Vi ville finna frågor som var relevanta för vår studie. Frågorna har 

efter diskussioner med handledare bearbetats fram.  

    Under genomförandet av intervjuerna fördes noggranna anteckningar. Då vi har 

varit två materialinsamlare vid intervjutillfällena höll en av oss i trådarna för 

intervjun medan den andre antecknade. En anledning till varför vi valde att bara 

anteckna och inte spela in intervjuerna var den att vi anser att samtalen och 

kommunikationen blir mer avslappnad och harmonisk om man inte spelar in. En 

annan anledning till vårt val av intervjusituation är att alla informanter har en viss 

brytning på sitt modersmål varför det kan vara svårt att fånga upp alla detaljer vid en 

bandinspelning. Vi ville inte förlita oss enbart på en bandinspelning eftersom det i 

vissa fall kan vara svårt att höra vad som sägs när man inte vet hur bra ljudet låter 

förrän efter intervjun.  Nu hade vi även möjligheten att ställa om frågan om det var 

något oklart i stället för att gissa oss till ett svar vid en eventuellt dålig 

bandinspelning. Intervjufrågorna vi ställde var sjutton till antalet och ställdes i 

samma ordning för alla informanter. De första fem frågorna i vår intervjuguide (se 

bilaga 1) redogör vi för i tabell 1. Däremot ställdes det följdfrågor vid olika tillfällen 

beroende på informant och svar. Följdfrågorna ställdes efter intresse och har därmed 

ingen större relevans för vårt resultat. Följdfrågorna ställdes utifrån andra 

frågeställningar och inte utifrån vårt syfte. Det var informanternas informativa och 

berikande samtal kring studieverkstäderna, kulturer, upplevelser och 

språkmedvetenhet som genererade i följdfrågor. Då vi har antecknat informanternas 

svar under intervjuerna och vi inte har en bandupptagning har vi inte våra följdfrågor 

dokumenterade varför dessa inte kommer att synas i resultatet. De frågor vi valt att 

redovisa i vårt resultat sammanställdes med hjälp av en matris. Detta för att vårt 

resultat överskådligt skulle kunna analyseras.  
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4.3 Informanterna och skolorna  
 
Här följer en presentation av våra fem informanter men också en kort beskrivning av 

varje skola.  

     Skola A är en 6-9 skola 0ch med en nyetablerad studieverkstad och skolan har en 

IN- klass sen ett år tillbaka. Skolan ligger i ett villatätt område och med naturen runt 

knuten. Antalet elever med svenska som sitt andraspråk är få. Skola B är en F-9 skola 

med ca 750 elever. Studieverkstaden är nyetablerad och skolan har två IN- klasser, en 

F-6 klass och en 7-9 klass. Även denna skola ligger i ett villatätt område och med ett 

lågt antal elever med svenska som sitt andraspråk. Skola C är en mångkulturell F-9 

skola och med en väletablerad studieverkstad och två internationella klasser. Skolan 

ligger i ett mångkulturellt område med mycket höghus. Skola D är en 7-9 skola och 

med en väletablerad studieverkstad. Skolan har två IN- klasser och är centralt 

belägen i ett mångkulturellt område. I vår studie benämns aldrig informanterna eller 

skolorna vid sina riktiga namn utan namnen är fiktiva. Vi kommer i vårt resultat 

använda oss av informanternas fiktiva namn vilka har fått namn efter skolans 

bokstav. Detta kommer vi att förtydliga i början av vårt resultat för att sedan upphöra 

med detta. 
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Informant Antal 

arbetad tid  

Utbildning i 

Sverige 

Utbildning i 

hemland 

Modersmål 

och hemland 

Behärskar 

följande 

språk 

Allan 10 år Matte B, Svenska som 

andraspråk, engelska 

grundläggande 

Lärarutbildning Keldanska, 

Irak 

Arabiska, 

kurdiska, 

keldanska, 

svenska, 

engelska 

Beiron 2 månader Lärarutbildning i 

matematik 

grundskolans tidigare 

år 

Ekonomi 3år Syrianska, Irak Syrianska, 

arabiska, 

keldanska, 

svenska 

Cinan 5 år Pedagogik 1,5 år Agronom Sydkurdiska 

(Surani) Irak 

Kurdiska, 

arabiska, 

ungerska, 

syrianska, 

svenska 

Cenise 5 år Pedagogik 1,5 år Lärarassistent, 

Kemiingenjör 

Sydkurdiska 

(Surani) Irak 

Keldanska, 

arabiska, 

engelska, 

kurdiska, 

svenska 

Darin 2 år Läser pedagogik, 

datorutbildning 3 år, 

mätning och 

kartläggningsingenjör  

Agronomutbildning Sydkurdiska 

(Surani), Irak 

Kurdiska, 

arabiska, 

persiska, 

svenska 

Tabell 1 

4.4 Etiska överväganden  
 
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2009) ett antal etiska ställningstaganden man bör 

ta hänsyn till när man bedriver en samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning. 

Det finns fyra huvudprinciper att följa och dessa har som syfte att förhållandet mellan 

forskare och informant skall vara så konfliktfri som möjligt.  

     Med Informationskravet menas att forskaren ska informera om forskningens syfte 

och dess villkor för informanten och dess deltagande. Innan vi påbörjade våra 

intervjuer delgav vi våra informanter syftet med vår forskning.   

     Enligt samtyckeskravet ska undersökningens deltagare själva få bestämma över 

sin medverkan och de ska informeras om att de när som helst kan avbryta intervjun 

eller avböja någon fråga de inte vill svara på. I inledningen av vår studie tog vi 



19 
 

kontakt med rektorerna på de aktuella skolorna via e-post. Vi ville därmed få ett 

godkännande från rektorerna att vi kunde ta kontakt med skolornas flerspråkiga 

lärare. Därefter tog vi kontakt med våra informanter och delgav dem den information 

kring samtyckeskravet som innebar att de själva fick avgöra om de ville medverka i 

vår studie. 

     Konfidentialitetskravet höjer sekretessfrågan i forskning. Det betyder att 

personuppgifter och namn inte får kopplas till informanternas identitet. Detta 

informerade vi om i vårt första möte med informanterna. Vi klargjorde att de 

medverkande i vår undersökning skulle vara helt anonyma och att inte heller några 

skolor skulle nämnas i studien.   

      Nyttjandekravet innebär att uppgifterna från undersökningen endast kommer att 

användas som ändamål för forskning. Vi har delgivit informanterna att materialet i 

vår studie enbart kommer att användas i studiesyfte. Alla namn i vår studie är fiktiva 

och har alltså ingen koppling till våra informanter.  

 

4.5  Reliabilitet och validitet 

Vi vill återigen understryka att vi genomfört en kvalitativ studie i form av intervjuer. 

Dessa har vi utfört på fem informanter från fyra olika grundskolor. Det finns givetvis 

både nackdelar och fördelar med vårt val av metod (se avsnitt 3) varför ett 

resonemang kring studiens reliabilitet och validitet bör göras. 

      Det första vi kan diskutera är det som Stukát (2005:125) skriver kring en studies 

reliabilitet och att den mäter om en studie är pålitlig. Enligt Stukát innebär detta att 

om en studie likt vår skulle göras igen skulle forskarna med stor sannolikhet komma 

fram till samma resultat. Vi anser att vår studie har hög reliabilitet då vi anser att 

våra intervjufrågor var tillräckligt precisa för att vi skulle få svar på det vi ville 

undersöka. Detta innebar att vi inte var beroende av några följdfrågor för att få svar 

på det vi önskade.  Även då forskningen skulle utföras i andra studieverkstäder än de 

vi undersökt anser vi att resultatet skulle bli liknande. Vi tycker oss se en 

genomgående hög kompetens bland våra informanter varför vi anser vårt urval vara 

representativt. Vi tror att den öppenhet och välvilja vi möttes av i kombination med 

informanternas kunskap om ämnet speglar den grupp flerspråkiga lärare verksamma 

i studieverkstäderna i den kommun vi undersökt. Vidare anser vi att en 

reliabilitetsbrist är vår egen förförståelse kring modersmålets betydelse för inlärning 
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då vi är medvetna om att vi eventuellt kan ha tolkat de svar vi fått av våra informanter 

utifrån det vi redan vet. Vi är också medvetna om att vår kunskap kring 

studieverkstädernas syfte kan ha medfört att vi förväntade oss vissa svar varför vi kan 

ha tolkat vissa svar fel. En annan brist i vår undersökning är att det under vissa 

intervjuer fanns yttre störningar då vi befann oss i miljöer som var tillgängliga för 

andra. Detta kan ha haft betydelse då det under två intervjuer uppkom 

störningsmoment vilket resulterade i att intervjun avstannade och att tankebanorna 

bröts. 

     Vad gäller validiteten skriver Stukát att man som forskare måste ställa sig frågan 

om man mäter det man avser sig mäta. Vi anser att vårt val av intervjuer som 

mätinstrument var det bästa för vårt syfte. Validiteten kan dock påverkas av att 

informanterna inte ville erkänna sina brister angående sina kunskaper kring 

språkmedvetenhet samt kunskaper kring tidigare forskning i ämnet. Det kan också 

vara så att informanterna har försökt ge oss de svar som de trodde att vi eftersökte. 

Detta är något vi försökte motverka genom att skapa en empatisk intervjusituation 

där informanterna kände sig trygga.   

     

5 Resultat 
 
I detta kapitel redogör vi för resultat av vår studie. Vårt resultat redovisas utefter vår 

intervjuguide och då i samma ordning som frågorna ställdes i. (se bilaga 1) Vi 

kommer att redogöra för en intervjufråga och dess resultat i taget men de första fem 

frågorna, av totalt sjutton, i intervjuguiden redovisar vi för i tabell 1. Detta för att på 

ett tydligare sätt överskådliggöra vårt resultat med hjälp av frågorna. Vi vill 

understryka att vi i resultatdelen kommer att diskutera enbart elever med ett annat 

modersmål än svenska, men att vi kommer att prata om dem som elever. Vi började 

intervjun med att be våra informanter lite kort berätta om sin utbildningssituation, 

vilka språk de kan undervisa på samt sina ämnesbehörigheter. Samtliga informanter 

berättar att de har sina ämneskunskaper inom matematik och naturvetenskapliga 

ämnen. Samtliga säger också att arabiska är det språk de främst undervisar i och de 

kommer alla från Irak. (Tabell 1) 
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5.1 Studieverkstäderna och de flerspråkiga lärarnas uppdrag 
 
I inledningen av vår intervju bad vi våra informanter berätta för oss hur 

studieverkstäderna fungerade samt vilka direktiv som finns kring dessa. Samtliga fem 

informanter svarar att studieverkstäderna fungerar som en plats att vända sig till för 

elever med annat modersmål än svenska; en plats för de elever som ska lära sig ett 

nytt språk och för att få hjälp med ämneskunskaper. De säger också att de fungerar 

som en länk till språket då det hjälper elever med förståelse av texter relaterade till 

den svenska skolans ämnen då enstaka ord och fraser sätter käppar i hjulet för dem. 

De menar vidare att eleverna behöver stöd inom alla ämnesområden vilka även 

inbegriper de praktiskt lagda ämnena. Men i huvudsak resonerar informanterna 

kring sin roll som ett stöd för de elever som inte klarar av att följa den ordinarie 

undervisningen som sker i elevens klass. Cinan på skola C säger att ett av hennes 

uppdrag är att se till att eleverna får godkänt i skolans kärnämnen för att så 

småningom kunna gå gymnasiet. Samtliga informanter menar också att de fungerar 

som ett språkrör för övriga kontakter i och med elevens skolgång samtidigt som de 

fungerar som en social trygghet för elevernas familjer. Beiron på skola B tror att 

studieverkstaden skapar ett tryggt klimat där eleven vågar ställa frågor de aldrig 

skulle fråga i sitt klassrum. Han tycker att de språkliga begränsningarna försvinner i 

och med den goda klassrumskulturen.      

      Frågan kring huruvida tid och resurser finns att tillverka material anpassat för 

elever med brister i språket samt hur kommunikationen med ämneslärare fungerar 

visar att informanterna har skilda upplevelser. Allan på skola A säger att tiden och 

resurserna inte finns för att tillverka eget material utan man får utgå ifrån det 

material som ämnesläraren redan har. Däremot säger Allan att samarbetet med 

ämneslärarna fungerar bra och att de ses för att individanpassa delar av materialet. 

Beiron på skola B uttrycker det som att han aldrig gör något eget material utan att 

han alltid börjar från grunden när han kommer i kontakt med eleven. Med detta 

menar han att han försöker individanpassa undervisningen utifrån det första mötet 

med eleven. Vad gäller kommunikationen säger han att den fungerar bra och att han 

och övriga ämneslärare kompletterar varandra på ett tillfredställande vis. Cenise och 

Cina, båda verksamma på skola C, säger att kommunikationen med ämneslärarna 

fungerar väldigt dåligt på högstadiet men något bättre på mellanstadiet. De uttrycker 
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båda att informationen mellan dem och ämneslärarna är bristfällig och att de har en 

känsla av att många ämneslärare inte förstår syftet med studieverkstaden. Cina säger 

också att hon upplever sig mer respekterad bland kollegor sedan hon fick en 

lärarexamen i Sverige. Vad gäller tid och resurser för att anpassa material till 

eleverna berättar hon att det ligger på hennes ansvar att fråga efter material då hon 

själv vill vara förberedd inför varje lektion. Hon menar vidare att ämneslärarna ofta 

ligger steget efter och att hon åtagit sig ansvaret för sin egen skull. Darin på skola D 

säger att det är viktigt att man ser och bedömer kompetens och kunskap utifrån en 

elev och inte bara det språkliga. Därför menar han är det viktigt att man samarbetar 

med ämneslärare och har en god och nära relation. Vad gäller hans egen relation med 

ämneslärare fungerar den inte alltid såsom han önskar. Han säger att det kan bero på 

att det är en ny verksamhet men också att kommunikationen är bättre när det 

handlar om en enskild elev som skall diskuteras. Han har försökt att förstärka 

samarbetet mellan studieverkstaden och ämneslärare genom en invigning där en 

djupare presentation av studieverkstaden gjordes. 

     På frågan om hur målen för studieverkstäderna ser ut svarar informanterna att de 

främsta målen är att ge fler elever behörighet till gymnasiet och att förbättra 

kunskaper i svenska som via modersmålet skall leda till ökade ämneskunskaper. De 

säger också att tanken är att det i studieverkstäderna skall finnas en lärare i svenska 

som andraspråk och en flerspråkig ämneslärare och att studieverkstaden skall finnas 

i egna lokaler, centralt belägna i skolan. Darin talar också om hur samarbetet skall gå 

till utifrån målen och säger att modersmålslärare, ämneslärare och lärarna i de 

internationella klasserna ska ha ett nära samarbete. Vidare säger Darin att målen 

pekar på en tydlig struktur av schemat i studieverkstaden och att eleverna skall ha 

möjlighet till ”drop in”. 

 

5.2 Modersmålets betydelse för kunskapsutveckling 
 
På frågan om hur de använder modersmålet i sin undervisning och på vilket språk de 

kommunicerar med eleven på svarar samtliga att det handlar om en ständig 

kodväxling och där det är det svenska språket i kombination med elevernas 

modersmål som står i fokus. För att förtydliga säger informanterna att de i så stor 

utsträckning som möjligt använder sig av svenska, men då det uppstår problem i 

kommunikation och förståelse är det elevens modersmål som är verktyget till 
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förståelsen. Beiron säger att målet är att få en begreppsuppfattning på svenska vilket 

leder till lärande. Därför menar han att det är viktigt att förklara ord och fraser på de 

olika modersmålen. Däremot använder samtliga informanter elevens modersmål mer 

frekvent då eleven är nyanländ till den svenska skolan för att i sinom tid övergå mer 

till svenska. Cinan säger att det ibland kan uppstå en viss irritation bland eleverna 

när hon talar på de olika modersmålen i klassrummet. Hon menar att eleverna då blir 

ofokuserade och störda av språket de inte behärskar och istället ber henne prata 

svenska. Darin betonar vikten av de svenska begreppen och menar att utan dem blir 

förståelsen knapphändig och ger oss ett exempel på hur en elev hade stora problem 

med att förstå ordet syre. När eleven uppsökte studieverkstaden var det ett enda ord 

som behövdes för att eleven skulle förstå begreppet.  

     Hur viktigt är då modersmålet för att elever med annat modersmål än svenska ska 

tillägna sig ämneskunskaper? Samtliga informanter svarar att modersmålet är viktigt 

för annan inlärning och att modersmålsundervisning är något man måste satsa på. 

Allan menar att modersmålet är nyckeln till kunskapen. Han talar om hur en 

förståelse för svenska språket resulterar i andra ämneskunskaper och att förståelsen 

är svår att få om eleven ibland inte får hjälp utav sitt modersmål. En text blir för 

många elever inte hel förrän alla ord blir klargjorda och detta görs med en 

översättning på modersmålet. Beiron säger att en undervisning som löper parallellt i 

svenska och modersmål genererar i de bästa resultaten. Han säger också att med 

hjälp av modersmålet höjs elevernas prestationer. Han menar med det att eleverna 

vågar fråga och uttrycka sig mer. Vidare säger han att det blir farligt om det inte finns 

någon balans när modersmålet brister och hur elever på så sätt går miste om 

kunskaper och menar med det att det är kulturen som går förlorad om inte barn kan 

kommunicera med sina föräldrar och äldre släktingar. Cina och Cenise uttrycker 

betydelsen av modersmålet som viktig och menar att man kan göra enorma framsteg 

i sina ämnen med hjälp av förståelse via modersmålet. Vidare resonerar de kring att 

modermålet innebär en identitet och identiteten är av stor vikt vid tillägnandet av ett 

andraspråk. Cina menar också att även om man inte kan språket kan man med 

studieverkstaden och modersmålets hjälp nå ett högre betyg än G. Darin håller med 

om vad forskningen kring ämnet kommit fram till och menar att om man har en god 

kunskap i sitt modersmål har man lättare att ta till sig kunskap, både vad gäller ett 

andra språk och ämneskunskaper. Han menar vidare att barn lär sig fler parallella 

språk samtidigt och med en bra kunskap i modersmålet är också förutsättningarna 
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för ämneskunskaper fantastiska. Han talar också om att en elev kan ha läst ett ämne i 

sitt hemland och därigenom ha full förståelse för ämnet men väl i Sverige är ämnet 

främmande men att modersmålet är vägen till förståelsen.      

     Vidare frågade vi om informanterna upplever att eleverna tar ansvar för sin egen 

inlärning och besöker studieverkstäderna. Här svarar samtliga informanter att elever 

med utbildade föräldrar tar mer ansvar och att de elever som kommer ifrån hem där 

föräldrarna står utan utbildning och språklig kompetens i svenska tar mindre ansvar 

eller inte alls. Beiron säger att den kulturen där han kommer ifrån behövs en ”piska” 

för motivation och att den svenska skolan inte upprätthåller samma auktoritära 

ordning som i mellanöstern. Cinan menar att eleverna som kommer till 

studieverkstäderna har olika syn på vilka ämnen som är mer eller mindre viktiga. 

Hon menar vidare att många är skolade i att matematik och fysik är de ämnen som 

räknas och därför tar de större ansvar i dessa ämnen. Cinan säger själv att hon 

kanske generaliserar när hon säger att elever från Irak har högre studiemotivation än 

övriga nationaliteter. Darin säger att elever med höga ambitioner och motivation har 

en enorm hjälp att hämta i studieverkstaden bara det tar ansvar och kommer till oss 

med sina frågor och funderingar. Han säger att hans roll är viktig som brobyggare 

mellan eleven och övrig skola och att den sker med hjälp av modersmålet. När Darin 

talar om inlärning kopplar han den också till modersmålet och menar att om 

föräldrarna anser att modersmålet är viktigt blir också modersmålsundervisningen 

viktig för barnen. Vidare menar Darin att eleverna måste förstå modersmålets 

betydelse för att de lättare ska lära sig svenska och att det är de som gör det som 

engagerar sig och använder studieverkstaden på rätt sätt. Han säger att ett stort 

arbete för honom ligger i att påvisa att studieverkstaden är en stor hjälp för att lära 

sig språket men även för att kunna fungera i det svenska samhället. Han säger också 

att många elever med annat modersmål än svenska uppsöker studieverkstaden för att 

ställa frågor. Frågorna, menar han, är inte alltid skolrelaterade utan kan vara av 

annan karaktär såsom hur man förhåller sig i olika situationer. Han menar att 

eleverna tycker att det är skönt att ställa frågor på sitt modersmål och tar därför 

kontakt med en landsman. 

5.3 Ämneskunskaper respektive språkkunskaper hos lärarna 
 
På frågan huruvida informanterna anser sig ha tillräckliga ämneskunskaper 

respektive språkkunskaper för att täcka alla elevers behov med annat modersmål än 
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svenska i studieverkstäderna svarar alla informanter likartat. De säger att de 

upplever det som en svårighet att vara fullt insatt i alla ämnen med dess kursmål för 

att vara ett fullgott stöd.  Cinan och Cenise anser att de har brister i de 

samhällsorienterade ämnena för att kunna möta elevernas frågor och på så sätt 

hjälpa dem. De säger däremot att de har kunskaper att översätta materialet som 

eleverna vill ha hjälp med men att tid och resurser saknas. Vad gäller 

språkkunskaperna menar informanterna att de tyvärr inte kan tillgodose alla 

nationaliteters behov utan endast de elever med de språk de själva behärskar. Vad de 

anser sig sakna i studieverkstaden är somalisktalande samt vietnamesisktalande 

alternativt kinesisktalande språkstöd för att uppfylla alla elevers behov av språkstöd. 

De säger vidare att dessa elever åtminstone får språkstöd i och med 

modersmålsundervisning. De påvisar att de i samtal med modersmålslärarna 

upplever en viss frustration över att mycket av modersmålsundervisningen försvinner 

till förmån för översättningsarbeten. Övriga tre informanter säger att de just nu 

uppfyller de språkliga behoven då, eleverna i deras studieverkstäder talar de språk de 

själva behärskar. Allan och Beiron säger även att de är medvetna om att det framöver 

kommer behövas andra språkliga kompetenser pga. att somaliska elever inom en snar 

framtid kommer till skolorna. Vad gäller ämneskunskaperna säger Allan och Beiron 

att de anser sig ha ämneskompetenser i de flesta ämnen. Darin säger att han har den 

kompetens som behövs för att tillgodose eleverna i studieverkstäderna och menar att 

deras kunskapsnivå inte är särskilt hög. 

 

5.4 Rektorers kunskaper kring studieverkstädernas funktion 
 

Avslutningsvis frågade vi hur informanterna upplever rektorernas kunskap och 

medvetenhet kring studieverkstäderna och dess funktion. Samtliga informanter 

förklarade att de är anställda av kommunens mångkulturella enhet och att deras 

arbetsmetoder bygger på direktiven därifrån. Allan som arbetar på en nyetablerad 

studieverkstad säger att studieverkstaden fungerar som en verksamhet för 

specialundervisning och dit även elever med andra svårigheter än språkliga vänder 

sig. Det kan vara elever med svenska som modersmål som behöver extra stöd och 

läxhjälp. Han anser att skolans rektor antagligen har missuppfattat syftet med 

studieverkstaden. Vidare menar han att arbetsmetoderna som man använder för 

elever med annat modersmål fungerar utmärkt även för elever med svenska som 
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modersmål i behov av stöd. Beiron säger att rektorn på hans skola använder 

studieverkstaden på fel sätt genom att använda personalen i flera verksamheter de 

inte är ämnade för. Cinan och Cenise anser att rektorn är väl medveten om hur 

studieverkstaden skall fungera efter tio års verksamhet. Darin har i sin tur bara gott 

att säga om sin rektor och att denne ser honom som den tillgång han är. Vidare 

menar han att hans rektor är insatt i studieverkstadens funktion, att de har ett gott 

samarbete samt att denne inser vinsten i att ha en fungerande studieverkstad. 

 

5.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att samtliga informanter är väl medvetna om 

modersmålets betydelse för inlärning och att modersmålet är ett verktyg för att elever 

med annat modermål än svenska ska nå tillfredställande ämneskunskaper. Det visar 

på att informanterna är insatta i vad forskning kring modersmålets betydelse säger 

om annan ämnesinlärning och att de arbetar efter principen att använda elevernas 

modersmål parallellt med svenskan för att uppnå de bästa resultaten. Resultatet visar 

att informanterna använder sig av en ständig kodväxling i undervisningen, men att de 

alltmer övergår till svenska desto längre eleverna kommer i sin språkutveckling. 

Resultatet visar på att en trygg miljö och en god kommunikation mellan lärare är av 

yttersta vikt för att ge elever med annat modersmål än svenska en likvärdig skolgång 

som elever med svenska som modersmål.  Resultatet visar dock att kommunikationen 

ibland brister. Informanterna uttrycker också att tid och resurser saknas för en 

fullkomlig individanpassning. Vidare visar vårt resultat att våra informanter inser att 

elever med annat modersmål än svenska har rätt till kognitiv utveckling och att detta 

endast är möjligt om eleverna får använda sig av ett språk de behärskar. Vad gäller 

språk – och ämneskompetenser menar informanterna, enligt vårt resultat, att de inte 

kan tillgodose alla elevers språk – och ämnesbehov.  

Tre av informanterna menar idag, att de uppfyller de språkliga behoven men att det 

inom en snar framtid kommer att behövas ytterligare språkkompetenser i 

studieverkstäderna. Dessutom visar resultatet på att alla rektorer inte är medvetna 

om hur studieverkstäderna skall fungera då en rektor ser studieverkstaden som en 

plats för specialundervisning. Slutligen visar resultatet på att modersmålet är nyckeln 

för tillägnandet av ett annat språk och ämneskunskaper. 
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi det resultat vi fått fram. Vi kopplar vår analys till den 

forskningsbakgrund vi skrivit om ämnet och diskuterar utifrån egna tankar och 

funderingar. Dispositionen i vår diskussion utgår ifrån vårt syfte och vår 

frågeställning. 

6.1  Studieverkstädernas mål enligt våra informanter 
 
Enligt våra informanter är tanken med verksamheten att det skall finnas en lärare i 

svenska som andraspråk samt en flerspråkig lärare i studieverkstaden. Det främsta 

målet är enligt informanterna att ge eleverna behörighet till gymnasiet samt 

kunskaper i svenska som i sin tur skall leda till ämneskunskaper. Enligt Axelsson 

(2005: 48) är det viktigt att eleverna får undervisning på sitt modersmål parallellt 

med sitt andraspråk och att detta är en god språkmodell. Samtliga informanter säger 

på liknande sätt som Axelsson att det parallella arbetet mellan modersmålet och 

andraspråket är viktigt och informanterna anser att de arbetar efter dessa direktiv. 

Det är meningen att eleverna som går i studieverkstäderna ska få en likvärdig 

utbildning med de övriga eleverna i grundskolan. Cina menar att med hjälp av 

studieverkstäderna kan elever få hjälp med översättning vid provsituationer, vilket 

gör att de på detta vis kan uppnå ett godkänt resultat. Vi anser att eleverna har rätt 

till att få mäta sina kunskaper även om deras språkkunskaper brister. Allans rektor 

använder studieverkstaden till specialundervisning och överbryggande 

språkundervisning, vilket gör att det även kommer elever som behöver stöd i annat 

än språkstöd. Övriga rektorer är medvetna om studieverkstadens funktion och 

lärarna i studieverkstäderna anser sig få ett bra stöd vad gäller studieverkstädernas 

funktion. Vi menar att studieverkstäderna ska användas för de elever som behöver 

stöd i sitt andraspråk och inte som övriga stödfunktioner. Rektorn skall enligt oss 

separera specialundervisning och andraspråksstöd för att alla ska ha samma 

möjligheter i den svenska skolan. Elever med andra inlärningsbehov ska få den hjälp 

de behöver i form av specialundervisning. Vi anser att de flerspråkiga lärarna skall 

finns för elever med annat modersmål än svenska som skolorna skall värna om. 
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6.2  Medvetenhet om modersmålets betydelse för ämnesinlärning 
 
Myndigheten för skolutveckling (2006:18) beskriver modersmålet som ett 

nödvändigt verktyg för lärande. Ett konstaterande vi kan göra efter våra fem 

intervjuer är att våra informanter inser hur betydelsefullt modersmålet är för kognitiv 

och språklig utveckling samt att det är ett verktyg för lärande. Våra informanter visar 

på en stor medvetenhet inför vad forskning säger om modersmålets betydelse för 

andraspråksinlärning som vidare genererar i andra ämneskunskaper. Abrahamsson 

och Bergman (2005:14,15) påvisar att språkbehärskning innefattar tre delar vilka är 

uttal, ordförråd och grammatik och att den organisatoriska kompetensen är viktig för 

att helt kunna behärska ett språk.  Att kunna ett språk betyder också att man har 

kunskaper och färdigheter för att kunna använda språket i olika situationer. Allan 

säger att modersmålet är nyckeln till andra kunskaper vilket väl sammanfattar de 

andras åsikter kring betydelsen då de säger att modersmålet är prestationshöjande, 

en trygghetsfaktor, ett verktyg för framsteg samt att modersmålet innebär en 

identitet som i sin tur är extremt viktig för tillägnandet av ett andraspråk. Vi anser att 

våra informanter är medvetna om de många faktorer som spelar in vid tillägnandet 

av ett andraspråk då samtliga informanter också påvisar att enstaka ord och fraser 

sätter käppar i hjulet för eleverna vid användandet av ett nytt språk. Informanterna 

använder sig då av kodväxling. Einarsson (2004:94) betonar här att tvåspråkiga 

elever använder sig av kodväxling då de växlar mellan de språk de behärskar, då ofta 

omedvetet. Det innebär att tvåspråkiga elever ändå kan göra sig förstådda då det 

brister i kommunikationen. Bergman m.fl. (2007:74) påtalar att en satsning på 

modersmålet har en avgörande och positiv andraspråksutveckling vilket enligt 

forskarna leder till allmänna skolframgångar. Att våra informanter tar upp det som 

Bergman m.fl. skriver när de säger att en satsning på modersmålsundervisning är 

viktigt, visar tydligt på en medvetenhet kring modersmålets betydelse för inlärning, 

både vad gäller ämneskunskaper och ett andraspråk. Våra förväntningar på de 

flerspråkiga lärarna var att de skulle vara medvetna om modersmålets betydelse men 

inte att de skulle kunna konkretisera så tydligt kring vad forskning säger kring de 

olika kompetenserna. Detta ser vi som mycket positivt då det visar på stora 

möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att ha möjlighet till 

skolframgång.                  

     Kursplanen i modersmål (Skolverket 2000) anger att ämnets karaktär är ett 

verktyg för tänkandet och ett verktyg för uppbyggnaden av identiteten vilket också 
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våra informanter påtalar. Cinan, Cenise och Darin resonerar kring just identiteten för 

utveckling och lärande. De uttrycker att modersmålet hjälper elever i många olika 

situationer och menar vidare att elever ofta söker svar på frågor i studieverkstäderna 

och hos någon som kan språket. Cummins (2001:15) skriver att det är lärarna som 

kan stödja elevers förståelse för vem de är och vill vara. Detta kopplar vi till identitet 

då vi anser att man vill hitta sin identitet hos någon som kan språket vilket enligt 

Cummins leder vidare till inlärning. Vi tror också att det kan ha att göra med att 

eleven inte kan uttrycka sig på det sätt man vill, utan sitt modersmål, och att detta i 

sin tur hämmar eleven. I Flera språk – fler möjligheter (2003:160–162) står det om 

hur modersmålet är ett viktigt verktyg för lärande och att det har betydelse för en 

trygg identitet och en positiv självbild varför våra informanters medvetenhet kring 

modermålets betydelse ses som positiv.              

     Kursplanen i modersmål (Skolverket 2000) understryker rollen för modersmålet 

som ett verktyg för kulturell och personlig utveckling samt en länk till god svenska. Vi 

har under vår VFU uppmärksammat att elever som delvis har sin undervisning i 

studieverkstäderna ofta söker sig till elever i samma situation och modersmål. Vi 

anser att man inte bara behöver se till elever med ett annat modersmål än svenska 

när man talar om identitet utan att identitet är viktigt för alla, oavsett bakgrund. Utan 

en positiv självbild och en identitet kan en elev i situationer som innebär att man står 

i fokus kännas främmande och obekväm vilket i sin tur betyder att man inte kan visa 

sin kunskap på ett rättmätigt sätt. Vi menar att elever som känner att de behärskar ett 

språk och har ett varierat ordförråd har större möjligheter att uttrycka sig och 

därigenom känna tillhörighet med andra. I projektet Ord i läroböcker 

(2007:34,36,38) tar författarna upp att brister i ordförrådet kan få stor betydelse för 

andraspråkselevers förmåga att tillägna sig kunskaper i skolans ämnesundervisning. 

Behärskning av ett annat språk än sitt modersmål, anser vi, skapar motivation till att 

använda sig av sitt andraspråk i olika sociala kontexter. Detta är också något Beiron 

talar om när han säger att studieverkstäderna skapar ett tryggt klimat vilket leder till 

att eleven vågar ställa frågor. Han menar också att språkliga begränsningar 

försvinner i en trygg miljö där man känner man sig hemma. 

     Darin visar på stor medvetenhet när han säger att goda kunskaper i modersmålet 

genererar i att man har lättare att ta till sig kunskaper i andra ämnen. Beiron säger i 

sin tur att en undervisning som parallellt löper mellan svenska och elevernas 

modersmål genererar i det bästa resultatet. Vi anser att det som Darin och Beiron 
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säger om modersmålets roll för inlärning är av högsta vikt då Bergman m.fl. 

(2007:74) skriver om att all annan elevutveckling tar mycket längre tid utan ett 

fungerande modersmål. Informanterna talar också om modersmålet som 

prestationshöjande och menar att eleven vill och vågar om de behärskar språket. Vi 

har upplevt detsamma då vi i studieverkstäderna ofta möts av en enorm glädje då 

eleverna vill kommunicera i en miljö där de har ett förtroende för pedagogen. Här 

vågar de ställa frågor, på knapphändig svenska, på ett helt annat sätt än i ett 

klassrum där eleverna är på en högre språklig nivå. Vi upplever det som att de låtsas 

förstå för att känna tillhörighet. Detta är något de inte behöver bekymra sig över i 

studieverkstaden och där de kan kommunicera på sitt modersmål om det behövs. 

Därför anser vi att det är en ultimat situation där de å ena sidan befinner sig i en 

miljö där språket är i fokus och i en miljö där en kodväxling är möjlig. Vad vi däremot 

är bekymrade över är de elever med annat modersmål än det modersmål våra 

informanter representerar. 

       Allan påtalar att elever inte förstår en hel text förrän alla svåra ord och begrepp är 

översatta på modersmålet. Forskning säger att det skolrelaterade akademiska språket 

(CALP) är svårare att tillägna sig och att det tar mellan 4-8 år att lära sig det. 

Einarsson (2004:91,92) refererar till Cummins som menar att CALP innebär ett 

språk på en högre kognitiv nivå och där barn kan använda sig av språket som 

tankeverktyg. Att Allan arbetar på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att 

tillgodogöra sig det akademiska språket visar på ytterligare medvetenhet kring 

modersmålets betydelse för inlärning. Vi tror därför att för de skolor där elever med 

annat modersmål än svenska inte har en studieverkstad att vända sig till tar det 

längre tid att få den rätta benämningen på ord och begrepp. Vidare menar vi att när 

elever inte har de rätta begreppen så uppstår missförstånd i skolarbetet då elever tror 

sig veta vad begreppen betyder. Precis som Darin berättar om sin elev som uppsöker 

studieverkstaden för en förklaring av ordet syre. Med en snabb översättning på 

modersmålet kunde eleven gå tillbaka till klassrummet med en förståelse för att 

vidare kunna lösa uppgiften. Något vi reflekterat över är det informanterna säger om 

att de aldrig gör något eget material och inte individanpassar materialet vad gäller 

förberedda arbeten. Detta betyder enligt oss att de inte individualiserar och utformar 

en studiehandledning på elevens modersmål och rätt kognitiv nivå. Elmeroth 

(2008:128) skriver om hur viktigt det är med en studiehandledning på sitt 

modersmål för att inte kunskapsutvecklingen skall avstanna.  



31 
 

 6.3  Informanterna som språkstöd 
 

 Studieverkstäderna fungerar som en plats för språkinlärning i olika former och olika 

ämnen. Här ska eleverna få stöd för språklig och kognitiv utveckling och här möts de 

av flerspråkiga ämneslärare med breda språkkompetenser. Informanterna ser sig 

som en länk mellan språket och övrig skolverksamhet och då med hjälp av 

modersmålet. Bergman m.fl. (2007:64,74) menar att forskning visar på att 

omständigheter kring inlärning och för att uppnå bästa resultat behöver eleven en 

parallell undervisning i modersmål och majoritetsspråket. Detta leder till en additiv 

tvåspråkighet dvs. att tillägna sig ett andraspråk utan bekostnad på sitt modersmål, 

som är nödvändig för tillägnandet av ett andraspråk. Andraspråksutvecklingen 

påverkas positivt och eleverna når allmän skolframgång om de får utveckla sitt 

modersmål. Utan modersmålet som hjälp tar all annan utveckling längre tid enligt 

Bergman m.fl. Vi ser studieverkstäderna som en nyckel till additiv tvåspråkighet och 

ett verktyg för kunskapsinhämtande för att nå målen. Informanterna anger att 

behörighet till gymnasiet och en förbättring av elevernas kunskaper i svenska och 

andra ämnen är målet för studieverkstäderna. De flerspråkiga lärarna, dvs. våra 

informanter, är kopplingen som behövs för att eleverna ska tillägna sig 

ämneskunskaper för att nå målen. Vad vi däremot ställer oss frågande till är hur våra 

informanter tillgodoser alla elevers behov när ämnes – och språkkunskaperna är 

något begränsade. Samtliga informanter är utbildade inom matematik och 

naturvetenskapliga ämnen och samtliga informanter behärskar språk som talas i 

mellanöstern. Detta betyder att det finns elever med modersmål som våra 

informanter inte behärskar. Cinan diskuterar kring att det finns elever som blir 

ofokuserade och störda av att hon använder sig av ett språk eleverna inte behärskar 

och att de ber henne tala svenska. Detta tycker vi är ett bevis på att det finns elever 

som blir åsidosatta trots att de besöker studieverkstäderna. Att informanterna ska 

kunna jordens alla språk är förstås en utopi men vi anser att en översikt kring hur de 

språkliga resurserna ser ut kanske bör göras. Detta är dock något våra informanter är 

medvetna om när de diskuterar kring att de i framtiden kommer att sakna språkliga 

kompetenser. De säger att de elever som de inte kan hjälpa genom modersmålet 

åtminstone får språkstöd på det egna modersmålet i och med 

modersmålsundervisning. Här går naturligtvis vår tanke kring hur mycket tid 

modersmålsundervisningen ges i skolan och ställer oss frågande till om språkstödet 
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är tillräckligt. I Flera språk – flera möjligheter (2003:30) redovisas det visserligen 

att om elever får språkstöd på sitt modersmål ökar möjligheten att nå kunskapsmålen 

i svenska och övriga ämnen. Vad vi menar är att om modersmålsundervisningen 

försvinner till förmån för översättningsarbeten, precis som informanterna säger, tror 

vi att utbyggnaden i modersmålet avstannar då det inte finns någon tid att ägna sig åt 

fördjupade kunskaper i modersmålet varför språkstödet inte räcker. Vidare menar vi 

att arbetssättet går emot kursplanen som säger att modersmålsundervisningen skall 

sträva efter att utveckla elevernas förmåga och förståelse. Med översättningsarbeten 

menar vi inte att en utveckling avstannar helt men vi anser inte att eleven utvecklas i 

den utsträckning som de bör. Elmeroth (2008:129) poängterar också vikten av 

fortlöpande modersmålsundervisning och menar att i förlängningen blir eleverna 

individer med unika språkkunskaper.  

     Vad gäller informanternas ämneskunskaper svarar samtliga att det är svårt att 

vara insatt i alla ämnen för fullgott stöd. Vi menar att detta inte är så konstigt när 

samtliga informanter är utbildade inom matematik och naturvetenskapliga ämnen 

och att det därmed finns brister i ämneskompetenser. Cina och Cenise säger att de 

har brister i kunskaper kring de samhällsorienterade ämnena. I samtal med lärare 

under vår VFU har det framkommit att de lärare som arbetar med de 

samhällsorienterade ämnena upplever att samarbetet kring eleverna i dessa ämnen 

inte fungerar. Detta kan ha att göra med det vårt resultat visar kring våra 

informanters ämneskompetenser. Vad vi menar är att vår studie är utförd på fyra 

olika skolor och med fem informanter och där vi inte har påträffat någon 

flerspråkiglärare med kompetens inom de samhällsvetenskapliga ämnena.  

    Informanterna säger att de fungerar som ett stöd för elever som inte klarar 

ordinarie undervisning och det är vi helt övertygade om då de kan ge alla elever, 

oavsett modersmål, stöttning, tid och motivation. 

 

6.4  Kommunikation och resurser 
 

Kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket 2000:104) visar att det svenska 

språket har en nyckelställning i skolarbetet och att kommunikation och samarbete 

sker genom språket. Elmeroth (2008:132) skriver om hur ämnesundervisning är svår 

för elever med annat modersmål än svenska och att det ställer höga krav på lärarna 

för att elever med annat modersmål skall få en likvärdig utbildning som elever med 
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svenska som modersmål. Vi anser att en kommunikation därför är nödvändig och att 

samarbetet måste finnas mellan skolans alla aktörer för att eleverna skall tillägna sig 

ämneskunskaper i skolans alla ämnen. En kommunikation anser vi leder till 

individanpassat material för trots allt är det ämneslärarna som ansvarar för det 

material som eleverna skall arbeta med. Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns 

brister vad gäller kommunikation och individanpassat material. Samtliga 

informanter uppger att de inte individanpassar materialet utan att materialet som 

används är hämtat från ämneslärarna. Detta betyder att språket i materialet från 

ämneslärarna ligger för högt, både språkligt och kognitivt för studieverkstädernas 

elever. Cummins (20001:12,13) säger att enligt Vygotskijs teorier bör 

svårighetsgraden på elevernas uppgifter ligga på en nivå nära den närmaste 

utvecklingszonen för att en kognitiv och språklig utveckling skall ske. Elmeroth 

(2008:131) menar att alla lärare måste kunna göra ett fackämnesinnehåll begripligt 

för elever med annat modersmål än svenska för att utvecklingen skall gå framåt. Vi 

tror att elever ofta faller mellan stolarna eftersom det kan vara svårt att veta vem som 

bär ansvaret för elevers kunskapsutveckling. Vad vi menar är att dessa elever ibland 

är i sin vanliga klass, ibland i studieverkstäderna samtidigt som de ibland befinner sig 

hos sin eventuella modersmålslärare. Därför menar vi att samarbetet lärare emellan 

är av största vikt och att ett material nära den närmaste utvecklingszonen bör 

eftersträvas.  

 

6.5  Elevansvar 
 

För att studieverkstäderna skall fungera i sitt sammanhang krävs det att eleverna 

inser vilka möjligheter studieverkstäderna ger dem samt att eleverna tar eget ansvar. 

I och med att studieverkstäderna finns tar skolan sitt ansvar för elevernas formella 

inlärning vilket Bergman m.fl. (2007: 1) menar innebär undervisning kring 

ämneskunskaper. Det betyder att föräldrarna måste ta över ansvaret kring elevernas 

utveckling när skolan är slut. Utanför skolan, menar författarna, sker utveckling i 

interaktion med andra. Informanterna menar att elevmotivation och 

föräldrasamverkan hör ihop och att allt hänger på huruvida föräldrarna är utbildade 

eller inte. I Skolverkets rapport Med annat modersmål, (2008:72), kan man läsa att 

elever som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning har fått ett högra 

medianvärde än de elever som inte har utbildade föräldrar. Utifrån vårt resultat kan 
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vi utläsa att elever med höga ambitioner, elever med utbildade föräldrar som är 

medvetna om modersmålets betydelse samt elever med motivation har mycket stöd i 

studieverkstaden. Med denna bakgrund frågar vi oss hur studieverkstäderna ska 

hjälpa de omotiverade eleverna och de eleverna med outbildade föräldrar? Vi tror att 

elever med föräldrar som inte inser vikten av modersmålet genererar i att eleven inte 

får tillgång till sitt modersmål på samma sätt. Detta kan i sin tur leda till att eleven 

inte väljer att gå på modersmålsundervisning eller till studieverkstäderna. Eleven får 

därmed vare sig en vidareutvecklad bas eller en utbyggnad i sitt modersmål vilket vi 

menar resulterar i att bryggan mellan modersmålet och andraspråket försvinner. 

Detta gör att tillägnandet av ett andraspråk avstannar då man inte kan ta hjälp av 

sina kunskaper i modersmålet. När språket inte räcker till avstannar även 

tillägnandet av andra ämneskunskaper. Detta resonemang menar vi påvisar hur 

viktigt elevens eget ansvar är för kunskapsinhämtning. 

 

6.6  Användning av modersmålet i undervisningen 
 

Samtliga informanter använder sig av elevernas modersmål som stöd för 

undervisning och använder sig frekvent av kodväxling. De påtalar vikten av att 

använda det svenska språket så mycket som möjligt men att modersmålet fungerar 

som verktyg när språkliga hinder uppstår. Haglund (2004:379) menar att människor 

kodväxlar när man vill positionera sig i förhållande till sin omgivning vilket 

informanterna påtalar att de gör då språkliga hinder uppstår. Samtliga informanter 

säger också att modersmålet används mer frekvent när eleverna är nyanlända. Beiron 

talar om elevernas begreppsuppfattning och om hur viktig den är för tillägnandet av 

ett andra språk. Abrahamsson och Bergman (2005:15,16,30) diskuterar kring att 

elever som arbetar med basen och utbyggnaden utvecklar en medvetenhet kring 

grammatik, stilvalörer, begrepp och fraser och menar vidare att man bör röra sig 

mellan basen och utbyggnaden parallellt för att utvecklingen inte skall avstanna. 

Även här påvisas medvetenhet kring modersmålets betydelse då Beiron menar att det 

är viktigt för elever att lära sig de ämnesspecifika begreppen för utveckling.    

Kursplanen i svenska som andraspråk (2000:106) uttrycker i sin tur att det nya 

språket måste användas som huvudsakligt tankeinstrument i skolan, även om det 

under en tid inte fungerar helt och fullt. I kursplanen för svenska som andraspråk går 

det att läsa att syftet med ämnet är att uppnå funktionell kompetens som är i nivå 
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med de elever med svenska som modersmål. Vi anser att det är viktigt att lärarna 

skapar ett positivt klimat där eleverna utmanas att använda sitt andraspråk och att 

möjlighet finns för dem att vrida och vända på fraser och begrepp för senare 

återkoppling. Vidare menar vi att den begreppsuppfattning Beiron diskuterar kring är 

viktig för att elever med svenska som andraspråk ska uppnå samma nivå med elever 

med svenska som modersmål. Känslan vi fått efter våra intervjuer med 

informanterna är att det är viktigt för dem att skapa ett positivt inlärningsklimat och 

att de brinner för att leda sina elever framåt mot kunskapsmålen. Vi anser att det 

viktigaste för elever med annat modersmål än svenska är den som Abrahamsson och 

Bergman (2005:15) benämner den funktionella kompetensen och där användandet 

av språket i helhet är det primära. Typiskt för ämnet svenska som andraspråk är att 

eleven skall ha möjlighet att tänka och kommunicera på sitt andraspråk varför vi 

anser att den funktionella kompetensen är extra viktig att ge eleverna. Vi menar, likt 

informanterna, att det är viktigt att eleverna kommunicerar med andra och ges 

möjligheter att lära sig på sitt nya språk. Detta menar vi generar i en helt annan 

förmåga att visa vilka kunskaper man faktiskt besitter. Myndigheten för 

skolutveckling (2006:18) poängterar att modersmålet också är ett viktigt verktyg för 

utvecklandet av tänkandet vid sidan som ett redskap för lärandet. Återigen visar 

informanterna på en medvetenhet kring modersmålets betydelse för inlärning då de 

låter sina elever använda sitt modersmål parallellt med andraspråket. Detta innebär 

för eleverna att de kan ta till modersmålet när språket innebär en kognitiv prövning 

och där eleverna måste tänka utanför sina referensramar. Sammanfattningsvis menar 

vi att eleverna måste gå från det abstrakta i språket till det mer konkreta dvs. att få 

ord på det man faktiskt vill säga. Det går utmärkt att gå till affären och använda sig av 

begreppen ”den där vill jag ha” och ”den här vill jag ha” när man vill handla men för 

att känna att man kan kommunicera likvärdigt med andra i samhället behövs det 

konkreta begreppet. 

 

6.7  Metoddiskussion 
 

Vi anser att vårt val av en kvalitativ studie i form av intervjuer lämpade sig väl för vårt 

syfte. Vi valde att använda oss av en ostrukturerad intervjuform med öppna frågor då 

vi ville förbehålla oss rätten att ställa eventuella följdfrågor samtidigt som vi ville få 

mer utförliga och informativa svar. Detta är något vi anser oss fått då våra intervjuer 
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löpte kring de fria samtal vi önskade, dock utefter vår intervjuguide. Stukát 

(2005;39,40,49) anser att den ostrukturerade intervjuformen är mer anpassningsbar 

och följsam och att det ger intervjuaren chansen att följa upp de idéer denne får på 

vägen vilket är något vi anser vi haft möjlighet till.  

     Vi är medvetna om att en kvantitativ studie i form av enkäter skulle gett oss fler 

informanter och därmed en större inblick i hur det ser ut vad gäller kunskaper kring 

modersmålets betydelse för inlärning. Men det var inte syftet med vår studie utan 

syftet var att på kommunnivå se hur studieverkstädernas flerspråkiga lärare ser på 

modersmålet och dess betydelse för inlärning. Därför anser vi att vårt urval och valet 

av en kvalitativ metod gör vår studie rättvisande i förhållande till vårt syfte och vår 

frågeställning. . I och med vårt val av att anteckna sparade vi tid då vi inte behövde 

transkribera som enligt Stukát är väldigt tidskrävande. 

      Under våra intervjuer har vi inte valt att spela in våra informanter utan vi har 

enbart använt oss av anteckningar. Detta kan vi i efterhand se som en nackdel då vi 

inte kunnat gå tillbaka och fånga informanternas exakta ordval eller direkta citat. Vår 

huvudsakliga anledning till enbart anteckningar var att våra flerspråkiga lärare inte 

skulle känna sig obekväma i intervjusituationen pga. språkliga hinder och brister. Vi 

fick istället chans att ställa om frågor eller be informanterna förtydliga när det 

uppstod oklarheter. 

     Vi anser att observationer i kombination med våra intervjuer hade gett oss 

ytterligare en dimension på vår studie då informanternas tillvägagångssätt och 

användning av modersmålet tydligt hade visat sig. Det hade mer exakt visat oss hur 

och när informanterna kodväxlar och hur mycket tid som går åt till 

översättningsarbeten. Observationer hade också visat kommunikationen mellan 

ämneslärare och de flerspråkiga lärarna på ett tydligare sätt. Stukát menar att 

observationer är ett bra sätt att använda sig av när man faktiskt vill se hur människor 

gör, eller säger sig göra. 

 

 6.8 Vidare forskning 
 
Den forskning som vore intressant att göra framöver är att undersöka hur eleverna i 

studieverkstäderna upplever verksamheten men också om de når de tilltänkta 

kursplanemålen. En intressant forskning vore att se om eleverna, enligt dem själva, 

får det stöd som de önskar eller som det är meningen att de ska få. En annan 
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frågeställning vi finner intressant är om de anser att modersmålet är till någon hjälp 

och om de prioriterar sitt modersmål. Vidare undrar vi om elever med svenska som 

andraspråk  själva kan se vilket ansvar de behöver ta för att nå studieframgångar och 

om de anser att modersmålsundervisningen är viktig. Anser de att modersmålet är 

nyckeln till ämneskunskaper precis som våra informanter samt forskning påvisar? 

Anser de att modersmålet kan vara deras nyckel för att leva i det svenska samhället? 
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Bilagor       

Bilaga 1 
Frågor till respondenter. 
 

1. Är du utbildad i Sverige? 
2. Vilken utbildning har du? (sv 2 modersmål) 
3. Hur många språk kan du undervisa på? 
4. Vilka språk är det? 
5.  Var kommer du ifrån? 
6. Hur fungerar studieverkstaden? 
7. Vilka direktiv styr verksamheten? 
8.  Finns det tid och resurser att tillverka ämnesuppgifter på elevens modersmål? 
9.  Hur fungerar kommunikationen med övriga ämneslärare? 
10. Hur ser målen ut för studieverkstaden? 
11. Hur använder du elevens modersmål i undervisningen? 
12. Vilket språk kommunicerar ni på? 
13. Hur viktigt anser du att modersmålet är för dessa elever för att de ska kunna 

tillägna sig ämneskunskaper? Och nå målen i skolans kärnämnen samt so och 
no? 

14.  Tar eleverna ansvar för sin inlärning? 
15. Anser du dig ha tillräckliga ämneskunskaper för att täcka alla elever med 

annat modersmål än svenska och deras behov? 
16. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper i fler språk för att täcka alla språkbehov 

för elever med annat modersmål än svenska? 
17. Har rektorerna tillräckliga kunskaper om hur studieverkstaden ska fungera? 
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