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Uppsatsens syfte är att se hur nyanlända elever i två olika undervisningsformer upplever att 

modersmålet påverkar andraspråksinlärningen. Det visade sig i resultatet att de nyanlända 

eleverna använder sina första- och andraspråk till ändamål som att prata med kompisar, 

syskon och släktingar.  Samtliga informanter som bidragit till resultatet i uppsatsen har varit i 

Sverige mellan ett och fyra år och benämns nyanlända. Materialet är inhämtat genom en 

enkätundersökning som är gjord på 28 informanter, dels på Språkintroduktion och dels i 

Internationell klass, båda i en större stad i Sverige. Resultaten visar att det finns en viss 

medvetenhet hos informanterna om modersmålets påverkan på andraspråksinlärningen. Denna 

medvetenhet som informanterna visar handlar om översättning mellan förstaspråket och det 

nya språket. 

___________________________________________________________________________ 
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1 INLEDNING 

Den omfattande internationella migrationen som nuförtiden sker gör att nyanlända elevers 

utbildning är ett angeläget utvecklingsområde i svensk skola, inte minst i frågor som rör 

inlärandet och utvecklingen av ett andraspråk. Denna omfattande migration har bland annat 

gjort andraspråksinlärning och andraspråksanvändning till ett internationellt 

forskningsområde som för det första handlar om förhållandet mellan den inlärande individen 

och det nya språket (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 7−8). Då jag ingår i ett nätverk för 

Internationella klasser i den kommunen där jag arbetar och därmed har goda kontakter med 

involverade lärare föll det sig naturligt att ställa frågor till dessa elever och göra 

undersökningen på både Språkintroduktion (SI) och i Internationell klass (IK). Den senaste 

statistiken, enligt Kästen-Ebeling & Otterup (2014), säger att drygt 20 procent av de elever 

som idag går i grundskolan i Sverige är första eller andra generationens invandrare (Kästen-

Ebeling & Otterup 2014, s. 57). Eleverna som kommer till Sverige har, enligt Vetenskapsrådet 

(2012), bråttom eftersom de ska lära sig undervisningsspråket samtidigt som de så snart som 

möjligt måste lära sig samma stoff som jämnåriga förstaspråkselever och följa deras 

progression (s. 308). Efter att ha jobbat med dessa elever, inom ämnet svenska som 

andraspråk, har jag stor respekt för eleverna och vad de går igenom. I mitt jobb som svenska 

som andraspråkslärare strävar jag efter att alltid utvecklas och lära mig mer för att kunna göra 

det bästa för eleverna. Eftersom det ännu inte finns någon svensk studie som undersöker 

modersmålets påverkan på inlärningen av ett andraspråk blir denna uppsats än mer intressant 

för mig som svenska som andraspråkslärare.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur några nyanlända elever i två 

undervisningsformer upplever att modersmålet påverkar andraspråksinlärningen. 

 

Nedan följer studiens frågeställningar: 

1. Hur upplever eleverna att modersmålet påverkar andraspråksinlärningen? 

2. För vilka ändamål använder eleverna sina första- respektive andraspråk i skolan och på 

fritiden? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Svenska som andraspråk och hemspråksreformen som sedermera blev till 

modersmålsundervisning presenteras i en historisk tillbakablick (2.1). I samma avsnitt ges 

dessutom en inblick i organisatoriska faktorer i svenska skola kring svenska som andraspråk, 

studiehandledning på modersmålet samt ämnet modersmål. Tillbakablicken ger en viss 

förförståelse men ämnar främst upplysa läsaren om ämnet svenska som andraspråk och dess 

bristande status. Forskningsbakgrunden kring vad forskare anser påverka inlärningen av ett 

andraspråk följer sedan. Efter det kommer ett kapitel om metod och material (3), efterföljt av 

resultatet från en enkätundersökning (4). Sedan följer en diskussion (5) kring samband och 

skillnader mellan tidigare forskning och enkätundersökningens resultat. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 

 

2.1 Historisk tillbakablick och organisation inom svenska som andraspråk 

Det är ett faktum att kommunerna tvingades att erbjuda hemspråk i form av undervisning 

genom en ny reform som trädde i kraft 1977. Eleverna fick under den här tiden 

hemspråksundervisning i mycket varierande form, olika beroende på både kommun och skola 

och de fick då gå ifrån ordinarie undervisning för att kunna deltaga. Ett par år innan ämnet 

svenska som andraspråk började utvecklas år 1968, har ”elever med annat modersmål än 

svenska haft rätt till hemspråksreformen” (Kästen-Ebeling & Otterup 2014, s. 19).  

Författarna skriver vidare att reformen aldrig fick tillräckligt genomslag och misslyckades och 

blev år 1997 istället ämnet modersmål.  

 

Ämnet svenska som andraspråk började utvecklas som ett undervisningsämne i det svenska 

skolsystemet under 1970-talet och har numera tack vare en intensifierad dialog mellan 

forskning och skola visat resultat som tyder på ökad skolframgång mer generellt för 

andraspråkselever (Hyltenstam & Lindberg 2013, s, 9−10). Ämnet svenska som andraspråk 

har fått en tydlig vetenskaplig teoriförankring genom universiteten, särskilt gällande 

kunskapen om inlärningsteoretiska aspekter samt hur svenska språkets struktur framstår i ett 

andraspråksperspektiv. Andraspråksinlärning är numera ett etablerat forskningsämne för 

högre utbildning i många länder som har blivit allt mer vetenskapligt respekterat än tidigare 

(Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 9−11).  

 

Hyltenstam & Lindberg (2013) skriver att skolverkets statistik visar att få elever har glädje av 

undervisning i svenska som andraspråk, d.v.s. den undervisning som införts för att underlätta 

och påskynda flerspråkiga elevers språkutveckling. Det tyder på att skolan inte klarar av att 

tillvarata dessa elevers intressen samt erbjuda dem en undervisning på lika villkor utifrån 

deras behov och förutsättningar. En förklaring till detta misslyckande har att göra med att 

undervisningen i svenska som andraspråk inte bedrivs enligt intentionerna i styrdokumenten. 

Detta visar också att kompetensen hos många lärare som undervisar i ämnet är låg eller 

obefintlig. Det är därför inte konstigt att ämnet svenska som andraspråk, som är formellt 

etablerat med egen kursplan 1995, fortfarande har en svag ställning och en stödämnesstämpel. 

Denna stämpel är svår att tvätta bort och för många flerspråkiga elever framstår därför 
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modersmålssvenskan (d.v.s. ”vanlig” svenska i stället för svenska som andraspråk) som ett 

mer attraktivt alternativ, trots att undervisningen där oftast inte alls kan anpassas efter deras 

behov (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 13). 

 

Nyanlända elevers utbildning är ett angeläget utvecklingsområde i svensk skola. I skolans 

styrdokument regleras inte de nyanlända elevernas utbildning annat än i den språkintroduktion 

som är avsedd för nyanlända elever i gymnasieåldern (Kästen-Ebeling & Otterup 2014, s. 32). 

Författarna skriver i övrigt att det endast är svenska som andraspråk, modersmål och 

studiehandledning på modersmålet som uppmärksammar flerspråkiga elevers skolgång i det 

svenska skolsystemet. Det är sedan upp till skolorna och huvudmännen att själva bestämma 

hur nyanlända elever ska introduceras i skolan och i vilken omfattning de ska få svenska som 

andraspråk, modersmål och studiehandledning (a.st). Axelsson m.fl. (2001) ger sin syn på vad 

som är värdefullt i elevernas introduktion i skolan genom en beskrivning av vad som 

förväntas av läraren: läraren i svenska som andraspråk behöver ett djupt teoretiskt och 

didaktiskt kunnande i ämnet där också kunskap om ämnesinlärning på ett andraspråk liksom 

kännedom om elevernas ursprungskulturer ingår. Vid undervisning av nybörjare är kunskap i 

deras modersmål särskilt värdefull (s. 48). Detta bekräftas återigen av Musk och Wedin 

(2010) som skriver att de flerspråkiga eleverna bör betraktas som en tillgång i våra skolor med 

all den erfarenhet och kunskap de för med sig.  

 

2.2 Definitioner och begrepp 

First language, L1 och står för förstaspråk och second language, L2 innebär andraspråk enligt 

bl.a. Abrahamsson (2009, s. 258−264). Förstaspråk beskrivs på följande sätt: ”Det eller de 

språk en individ tillägnar sig först, genom naturligt inflöde och i interaktion med i första hand 

föräldrar eller vårdnadshavare”. Andraspråk beskrivs som det språk som lärs in efter 

förstaspråket.  

 

Modersmål definieras av Kästen-Ebeling & Otterup (2014) på följande sätt: ”det första 

språket som barnet lär sig hemma och talar innan det kommer till skolan” (s. 23). 

I Vetenskapsrådet (2012, s. 302−303) säger man att modersmål vanligtvis betecknar det språk 

som ett barn lär sig först av sina föräldrar. Modersmål som institutionellt ämne är ett eget 

ämne i grundskolan. Målet är att barnen ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt 
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utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. De lärare som undervisar i modersmål 

kommer ofta från samma kulturområde som barnen och måste ha goda kunskaper i svenska 

språket och om det svenska samhället. Alla elever som talar ett annat språk än svenska 

hemma har rätt till modersmålsundervisning i skolan. (Skolverket. Styrdokument för 

Modersmål). 

 

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen 

på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas 

växelvis på svenska och sitt modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande 

(Skolverket 2015, Studiehandledning på elevernas modersmål). Studiehandledning på 

modersmålet är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan 

sedan 1997 (Skolverket, 2013, s. 4. Studiehandledning på modersmålet). 

 

Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller 

under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har 

inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. (Skolverket 2008, s. 

6). Samtliga informanter som bidragit till resultatet i uppsatsen har varit i Sverige mellan ett 

och fyra år och kommer att benämnas nyanlända. 

 

Förberedelseklass står för grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får 

introduktion och grundläggande svenskundervisning (Skolverket 2008, s. 2). 

Förberedelseklass är i uppsatsen synonymt med internationell klass (IK-klass). Anledningen 

till det är helt enkelt, enligt undervisande lärare, att förberedelseklass är den äldre 

benämningen och internationell klass är den senaste benämningen. 

 

I introduktionsprogrammet Språkintroduktion är syftet att erbjuda nyanlända ungdomar en 

utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att ge dem möjligheten att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktionen ska även innehålla de 

grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning och som 

eleven inte har godkända betyg i. Utbildningen ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret 

det år eleven fyller 20 år. För asylsökande och för dem som vistas i Sverige med ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 

18 år. (Stödmaterialet Introduktionsprogrammet Språkintroduktion). 
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Enligt paragraf 15 i skollagen (skollagen 2010:800) har en elev i grundskolan, grundsärskolan 

eller specialskolan rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör 

dessförinnan. Elever i IK-klass kan med andra ord enligt paragrafen bli överåriga och därmed 

stanna längre i grundskolan. 

 

2.3 Påverkande faktorer vid andraspråksinlärning 

Nedan följer fyra avsnitt som var och ett ger olika perspektiv på faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen. Det första avsnittet nedan presenterar modersmålets (förstaspråkets) 

påverkan på andraspråksinlärningen utifrån flera olika perspektiv. Studiehandledningens 

påverkan utifrån skolledningens och kommunens perspektiv presenteras sedan. Det tredje 

avsnittet, skolbakgrundens påverkan, tar huvudsakligen upp skolbakgrundens värde samt 

kartläggning av elevens tidigare kunskaper. Avsnittets sista del redovisar samhälleliga 

påverkandefaktorer. 

 

2.3.1 Modersmålets påverkan 

Abrahamsson (2009, s. 235) skriver att gemene mans uppfattning är att den största 

svårigheten med att lära sig ett nytt språk är negativ inverkan av modersmålet, alltså att 

modersmålet skulle utgöra ett hinder för inlärningen av ett nytt språk. Detta är en anledning 

till att modersmålsundervisningen haft så låg status sedan lång tid tillbaka. Abrahamsson 

(2009) slår hål på myten att modersmålet skulle ha en negativ inverkan och menar att på de 

senaste årtiondenas nyktrare syn på flerspråkighet ses inflytande av modersmålet som en 

självklar komponent (s. 252). Axelsson (2013) skriver att inkludering av elevens förstaspråk i 

undervisningen, särskilt för nyanlända, kan reducera negativa effekter av språk- och 

kulturchock och istället stärka elevens självkänsla och identitet (s. 551). 

 

Abrahamsson (2009) diskuterar olika föreställningar om förstaspråkets betydelse vid 

andraspråksinlärningen och understryker att L1-påverkan uppstår. Författaren menar att 

modersmålet är av betydelse för andraspråksinlärningen men säger inte att den är helt 

avgörande. Abrahamsson (2009) menar att det finns flera påverkandefaktorer av L1 såsom att 

modersmålet är en primär och helt avgörande faktor vid andraspråksinlärning samt att L1-
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påverkan inte alltid handlar om överföring (s. 252−253). Bergman m.fl. (1992) poängterar i 

sammanhanget att man bör skilja på processen att lära sig sitt andraspråk och att lära sig sitt 

modersmål (s. 2).  

 

Baljit (1999, s. 24) har gjort en omfattande undersökning om skillnader, likheter, svårigheter 

och effekter gällande första- respektive andraspråksinlärning. Resultatet av studien gav en 

indikation på hur L1 påverkar L2: det visades tydligt att L2-inlärarna använde sina L1-

strukturer för att kunna forma texter på andraspråket. Baljits (1999, s. 29−31) teori, utifrån 

resultatet av undersökningen, är att när det finns likheter mellan L1 och L2 använder inlärarna 

L1-strukturer som hjälp. När det uppstår skillnader mellan L1 och L2 tenderar däremot 

inlärarna att konstruera sina egna L2-regler vilket resulterar i L2-fel. Sammanfattningsvis 

menar forskaren att L2-felen ofta går att spåra till inlärarens förstaspråk. Det finns alltså ett 

direkt samband. Detta samband visade sig i studien genom att eleverna tog för givet att det, i 

deras respektive språk, fanns översättningar för de nya orden på andraspråket. Baljit (1999 s. 

31) menar att inlärarna för att kunna uppnå en mycket högre färdighetsgrad av andraspråket 

måste bortse från översättningsprocessen samt ha förmågan att tänka på andraspråket.  

 

2.3.2 Studiehandledningens påverkan 

Axelsson m.fl. (2001) hävdar att det i klasser med flerspråkiga elever bör finnas två lärare 

som båda behärskar elevernas första- och andraspråk. Anledningen till det är att ge bästa 

möjligheten till förståelse. (s. 48). Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § i 

Skolförordningen enligt följande: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om 

eleven behöver det.” Axelsson (2013, s. 547) poängterar i sammanhanget att dessa 

erbjudanden varierar mellan olika skolor. (s. 548). Författaren ger exempel på samverkan 

mellan skolor från ett nationellt projekt om förberedelseklasser och skriver att större 

kommuner kan samla resurserna vilket gör det möjligt att i högre utsträckning erbjuda 

studiehandledning. Däremot tenderar de mindre kommunerna att göra tvärtom; där får 

eleverna ofta nöja sig med klassens lärare i svenska som andraspråk istället för 

studiehandledare (Axelsson, 2013, s. 564) Axelsson (2013) menar att kärnan i 

skolverksamheten är att barnets totala resurser får komma till uttryck vilket för nyanlända 

elever innebär studiehandledning, dvs. ämnesutveckling genom modersmålet (s. 572). 
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2.3.3 Skolbakgrundens påverkan 

Skolinspektionen (2009) visar att kommuner och skolor ofta rutinmässigt placerar eleverna i 

olika typer av introduktionsklasser oavsett elevernas olika bakgrund, förutsättningar och 

behov. Skolorna behöver göra mer omfattande och grundligare kartläggningar av nyanlända 

elevers skolbakgrund och kunskaper för att dessa elever så snabbt som möjligt ska kunna 

utveckla sitt lärande i sitt nya hemland. Ofta arbetar skolor istället på ett sätt som begränsas 

till att enbart fokusera på elevernas kunskaper i svenska (Skolinspektionen 2009, s. 7). I 

Skolverket 2008, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ligger fokus på 

kartläggning av nyanlända elever och man poängterar här skolbakgrundens betydelse för 

vidare studier. En gedigen kartläggning ska göras för att få en så god bild som möjligt av 

elevens kunskaper och förmågor. Denna kartläggning ska ske löpande av klasslärare och 

ämneslärare tillsammans med studiehandledare och modersmålslärare. Det läggs mycket 

tyngd på att eleverna behöver mycket tid för att få chansen att visa sina medhavda kunskaper 

(s. 12). Vidare i de allmänna råden poängteras att denna kartläggning inte kan ske vid något 

enstaka tillfälle och att planeringen måste bygga på elevens förutsättningar. Vid 

kartläggningen får eleven och elevens föräldrar återkommande frågor om både skolbakgrund 

och hemlandet och dess skoltraditioner och -organisation. Här är det viktigt att alla lärare är 

väl informerade för att man ska kunna ta del av den breda kartläggningen av elevens tidigare 

kunskaper och förmågor. Axelsson (2013) poängterar vikten av elevernas tidigare kunskaper 

genom att påstå att forskare menar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande 

är på förstaspråket, desto snabbare kommer eleven att göra framsteg i andraspråket (Axelsson 

2013, s. 556). Abrahamsson (2009, s. 198−199) summerar effekter som har påverkan på L2-

inlärningen och nämner utbildningsbakgrund som en möjlig sådan påverkansfaktor. 

 

2.3.4 Sociokulturella, sociopolitiska och socioekonomiska påverkande faktorer  

Nordenstam & Wallin (2002, s. 52) skriver i sin bok om föräldrarnas status och konstaterar i 

sammanhanget att de sociala skillnaderna mellan invandrarna sinsemellan är minde än mellan 

svenskarna, ofta eftersom uppbrottet från hemlandet har lett till förlorad social status. Viktigt i 

sammanhanget är även att ”alla de nya rekommendationer om språkutveckling som kommit 

på senare tid understryker betydelsen av att föräldrar läser högt, berättar eller sjunger på 

modersmålet därhemma” (Axelsson & Nihad 2006, s.158). Thomas & Collier (1997, s. 

38−39) har gjort en undersökning som pekar på socioekonomisk status som ännu en 
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påverkande faktor: viktiga faktorer med betydelse för elevernas skolframgång i stort och 

förmågan att tillgodogöra sig ämneskunskaper är familjens ambitioner, socioekonomisk status 

i ursprungslandet samt föräldrarnas utbildningsnivå. Forskarna menar att socioekonomisk 

status är en påverkande variabel som, trots vissa svårigheter, går att mäta. Thomas & Collier 

(1997) beskriver två kategorier av informanter: Den första är familjer från välutbildade hem 

med medelinkomst i hemlandet som har invandrat till USA. Dessa familjer tenderar att 

överföra sitt kognitiva och akademiska stöd till barnen vilket i sin tur gör att barnen befinner 

sig på en högre nivå vid skolstarten i det nya landet. Den andra kategorin, som de har valt att 

fokusera på, är nyligen invandrade till USA. Dessa elever kommer från krigsdrabbade länder. 

Studien visar att eleverna har låg socioekonomisk status. För den här gruppen är det 

avgörande vilket språkprogram de hamnar i eftersom välimplementerade språkprogram för 

engelsktalande i USA kan vara avgörande för att lyckas i studierna och detta är dessutom 

viktigare än om elever kommer från en familj med låg socioekonomisk status (Thomas & 

Collier 1997, s. 38−39). 
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3 MATERIAL OCH METOD  

Nedan presenteras först studiens metod för datainsamling (3.1). Här nämns att 

undersökningen är gjord på två skolor. I avsnittet Undersökningens miljö och informanter 

(3.2) får läsaren bakgrundsfakta om informanterna och deras respektive skolor. Sedan följer 

avsnittet analysmetod (3.3), som redovisar hur materialet har analyserats. 

 

3.1 Datainsamling 

Studiens datainsamlingsmetod är enkätundersökning med frågor som rör informanternas 

upplevelser av modersmålets påverkan på andraspråksinlärningen (bilaga 1). Enkätfrågorna 

har för avsikt att, med valda frågeställningar, kunna ge ett mer generellt resultat eftersom 

metoden ger möjlighet att fråga fler informanter.  

 

28 informanter genomförde enkäten som är utformad på ett sådant sätt att den avser samla 

information som kan användas för dataanalys (Denscombe 2009, s. 207). Enkäten gjordes 

endast på svenska och inte på informanternas respektive förstaspråk. Samtliga informanter 

fick identiska frågor att besvara, trots att grundskolan och gymnasieskolan, som tillhör olika 

nämnder, har olika uppdrag och därmed skiljer sig åt i vissa avseenden. Vid användandet av 

enkät eller frågeformulär rekommenderar Denscombe (2009, s. 209) att dela in informationen 

i två breda kategorier: fakta och åsikter, för att kunna presentera ett rättvist resultat. 

 

Jag kommer i min undersökning, för att kunna presentera en så nyanserad bild som möjligt, 

att använda mig av både öppna och fasta frågor. Denscombe (2009, s. 221−222) presenterar 

dessa typer av frågor på följande sätt:  

 

Öppna frågor är sådana som låter respondenten själv formulera svaret, bestämma svarets längd 

och den typ av innehåll som svaret tar upp. Fasta frågor strukturerar svaren genom att endast 

tillåta svar som passar in i de kategorier som forskaren har bestämt i förväg. Forskaren instruerar 

i detta fall respondenten att svara genom att välja bland de svarsalternativ som ges på 

frågeformuläret.  

 

De fasta frågorna ska ge undersökningen en fast grund som ger något att sedan dra slutsatser 

från i de öppna frågorna. De fasta frågorna är ämnade att fungera som ett komplement samt 

att ge läsaren en förförståelse om informanternas upplevelser, direkt eller indirekt. De öppna 
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och slutna frågorna syftar samtliga till att svara på studiens syfte och frågeställningar gällande 

första- och andraspråkets användningsområden samt modersmålets påverkan på 

andraspråksinlärningen. 

 

3.2 Undersökningens miljö och informanter 

Enkätundersökningen är utförd på dels Språkintroduktion på en flerspråkig gymnasieskola 

med övervägande yrkesprogram i en större stad i Sverige och dels på internationell klass på en 

flerspråkig grundskola i samma stad. Båda skolorna är kommunala. Eftersom det inte finns 

några uppenbara skillnader mellan programmen, bortsett från studiehandledningens vara eller 

icke vara, har jag valt att presentera samtliga enkätsvar tillsammans. Någon direkt jämförelse 

mellan informanter från Internationell klass och Språkintroduktion kommer därför inte att 

kunna göras annat än i ovanstående fall. 

 

Informanterna på Språkintroduktion är 16 till 20 år gamla och har alla, generellt sett, som mål 

att uppnå betyg i årskurs nio, i första hand i svenska men även i så många ämnen (8 eller 12 

enligt gymnasiereformen 2011) så att informanten blir behörig för vidare studier på 

gymnasiet. På Språkintroduktion går, när undersökningen görs, drygt 150 nyanlända elever. 

Ingen av informanterna på Språkintroduktion på denna skola får studiehandledning. Detta är 

något som granskades av Skolinspektionen 2012 men inte gav något utfall eller någon typ av 

konsekvens för enheten. Alla elever på Språkintroduktion har rätt och möjlighet att läsa 

modersmål på befintlig eller annan skola. 

 

Andra halvan av enkätundersökningen är gjord i internationell klass på en grundskola. 

informanterna i denna urvalsgrupp är 15−18 år gamla och har alla gemensamt att de är relativt 

nyanlända och är samtliga integrerade i svensk klass. Några av dessa informanter har genom 

skollagen (se definitioner) fått förlängd skolplikt för att kunna uppnå gymnasiebehörighet på 

grundskolan. I internationell klass har så gott som alla informanter studiehandledning och har 

även rätt att söka och läsa modersmål. 

 

Nedan följer resultaten från 28 informanter, 15 från internationell klass och 13 från 

Språkintroduktion. De tre första tabellerna (tabell 1-3) anger upplysningsvis information om 
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undersökningens deltagare, deras åldrar och språkliga bakgrunder samt vilka informanter som 

läser modersmål och vilka som får studiehandledning. 

 

Tabell 1. Respondenternas ålder.  

Ålder Antal informanter 

15 4 

16 5 

17 6 

18 11 

19 1 

20 1 

 

Tabell 1 visar hur gamla informanterna är när enkätundersökningen genomförs. Generellt sett 

befinner sig de äldre informanterna på Språkintroduktion på gymnasieskolan och de yngre 

informanterna i Internationell klass på grundskolan. Intressant i sammanhanget är att titta på 

informanternas ålder och förstaspråk (tabell 2) och jämföra dessa med det stora gemensamma 

antalet språk som finns representerade i tabell 3. 

 

Tabell 2. Rapporterade förstaspråk bland respondenterna 

Språk Antal informanter 

somaliska 15 

arabiska 5 

persiska 3 

dari 1 

polska 1 

romani 1 

kurdiska 1 

bosniska 1 

 

De flesta informanterna i undersökningen har fått undervisning i sitt förstaspråk i minst fyra 

år (om man utgår från att informanterna har läst sina modersmål lika länge som de har gått i 

skolan i hemlandet) men har däremot inte hunnit få lika många års studier i svenska som 

andraspråk. De mindre språkgrupperna får per automatik svårare att få både 
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modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet eftersom mindre grupper 

rent ekonomiskt är problematiskt. 

 

Tabell 3. Rapporterade övriga språk bland respondenterna 

Språk Antal informanter 

svenska 26 

engelska 19 

somaliska 15 

arabiska 7 

persiska 3 

franska 2 

swahili 2 

bosniska 2 

kurdiska 1 

dari 1 

amhariska 1 

tyska 1 

romani 1 

polska 1 

 

Av enkätsvaren framgår det att informanternas tid i Sverige varierar från ett till fyra år vilket 

förmodligen ger stora skillnader i resultatet i form av språklig medvetenhet. Anledningen till 

det är att informanterna som har varit i Sverige kortast tid per automatik kan ha svårare att 

uttrycka sig, vilket i sin tur kan ge ett mindre språkligt utvecklat resultat. Informanterna som 

har varit längst tid i Sverige hade naturligtvis lättare att utrycka sig. Anledningen till denna 

skillnad var att enkäten endast gjordes på svenska och inte på informanternas respektive 

förstaspråk. Informanternas skolbakgrund i hemlandet varierar från två månader till tolv år. 

Även detta påverkar resultatet, delvis på grund av informanterna med kortare skolbakgrund 

kanske inte har varit skrivkunniga så länge när enkäterna genomfördes. Begränsad tidigare 

skolgång kan resultera i ett sämre ordförråd och en svårighet att på begränsad tid kunna 

uttrycka sina upplevelser fullt ut i en enkät. Samtidigt kan en längre skolbakgrund ha gett 

informanterna verktyg att ta till sig det svenska språket och därmed kunna uttrycka sig 
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tydligare och mer beskrivande och därmed ge en mer komplex bild åt uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

3.3 Analysmetod 

Det skriftligt producerade materialet som är insamlat från informanterna i form av en enkät 

fokuserar på uppfattningar, upplevelser och föreställningar som informanterna har om 

uppsatsens huvudfrågor. Fokus ligger i analysen inte på rent språkliga fenomen, utan snarare 

på upplevelser av påverkandefaktorer som ur informanternas perspektiv. En kategorisering 

har skett genom att samla informanternas upplevelser under samma tema eller avsnitt som 

enkätens frågor. Dessa upplevelser finns presenterade under resultatet (kap. 4) och beskriver 

de fenomen som uppsatsen undersöker. Uppsatsens resultatdel syftar till att, under respektive 

enkätfråga, visa på samband mellan informanternas svar. Jag har utifrån dessa svar sedan 

försökt skapa relationer och strukturer som hjälper läsaren att dra generella slutsatser och se 

helheten av undersökningen. Denna helhet som är skapad utifrån upplevelser är analyserad, 

ordnad och strukturerad i samband med sammanställningen av enkäterna. 
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4 RESULTAT 

Aktuellt kapitel presenterar resultat från studiens enkätundersökning. Först presenteras svar på 

deltagande i modersmål och studiehandledning. Svar från enkätens öppna frågor, som 

presenterar citat och referat både enskilt och sammanfattat redovisas slutligen. 

 

Tabell 4. Lista över vilka av respondenterna som angivit att de får 

modersmålsundervisning, får studiehandledning samt använder första- och 

andraspråket på fritiden. 

Fråga Antal JA Antal NEJ 

Talar och skriver du ditt modersmål på fritiden? 26 2 

Talar och skriver du svenska på fritiden? 26 2 

Har du/får du modersmålsundervisning? 22 6 

Har du/får du studiehandledning? 15 13 

Använder du ditt modersmål på fritiden för att bli bättre 

på svenska?  

24 4 

 

Tabellen ovan visar bland annat att majoriteten av informanterna läser modersmål. En slutsats 

att dra av det resultatet är att informanterna som läser modersmål har något att relatera till och 

fundera över när de senare svarar på frågan om förstaspråkets påverkan på andraspråket. I 

Tabell 4 ser vi också att knappt hälften av informanterna får studiehandledning på 

modersmålet. Detta beror till stor del på att man på Språkintroduktion inte erbjuder 

studiehandledning. 24 av informanterna, som använder förstaspråket för att bli bättre på 

svenska har egentligen gett ett svar som tyder på att det finns en medvetenhet om språkens 

påverkan. Denna medvetenhet synliggörs i samma ögonblick som informanterna reflekterar 

över att det faktiskt finns ett samband mellan första- och andraspråket. 

 

4.2 Resultat från svarsalternativen 

De öppna frågorna presenteras nedan genom citat och referat från informanterna. Då flera 

informanter vid vissa tillfällen gett liknande svar har jag valt att presentera dessa svar 
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sammanfattat. Resultatet kommer även fortsättningsvis att presenteras kategoriserat efter 

enkätfrågorna. 

 

När talar och skriver du ditt modersmål på fritiden? 

18 av informanterna uppger att de talar och skriver sitt förstaspråk när de träffar sina kompisar 

som har samma förstaspråk eller när de umgås med familjen och släkten. Knappt hälften 

uppger att de använder förstaspråket för att hålla kontakten med släkt och vänner i hemlandet. 

Förstaspråket används flitigt i sociala medier som t.ex. Facebook. Flera berättar också att 

översättning från förstaspråket till svenska och vice versa är en del som också ingår i 

användandet av förstaspråket. Tre av informanterna är dessutom tvungna att använda 

förstaspråket för att hjälpa föräldrar att översätta. En tolkning som går att göra av att 

informanterna översätter åt föräldrarna är att de faktiskt är bättre än föräldrarna på svenska. 

 

Svaren under ovanstående rubrik och respektive enkätfråga (bilaga1) ger en tydlig bild som 

visar att majoriteten använder sina förstaspråk, vilket 18 av informanterna gör, mestadels i 

dialog med kompisar, familj och släkt.  

 

När talar och skriver du svenska på fritiden? 

Svenskan tenderar, enligt informanterna, att användas flitigt på fritiden. Huvudsakligen 

används svenskan för att kommunicera med vänner men den används också för översättning 

mellan förstaspråket och svenska. Det framgår inte om det är vänner som har svenska som 

förstaspråk eller svenska som andraspråk. Oavsett vännernas första- eller andraspråk så är det 

deras gemensamma språk som används. Svenskan används också, av vissa informanter, för att 

tala med syskon eller för att göra läxan. Tre informanter uppger också att de talar svenska i 

skolan. Svenskan används även för att chatta och kommunicera på Facebook. 

 

Det svenska språket används, till skillnad från förstaspråket, mestadels för att kommunicera 

med kompisar. Svenskan används även här i översättningssyfte då ändamålet ofta är att hjälpa 

en familjemedlem eller släkting. 
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Vad har modersmålet för betydelse för dig? 

Förstaspråket beskrivs som viktigt dels för att prata med kompisar, dels för att det i många fall 

är det starkaste språket. Förstaspråket beskrivs också som betydelsefullt för att det är en del av 

identiteten. Alla utom två av informanterna talar även här om att förstaspråket används till 

olika typer av översättning. En informant uppger att förstaspråket inte har någon som helst 

betydelse. Nedan följer några citat som representerar vad flera informanter uppgett i enkäten: 

 

Det är bra att jag har modersmålet för att om jag är med mina kompisar ute så kan vi skoja och 

snacka persiska och ingen kan fattar det. 

Det betyder mycket för mig för att jag blir när min familj. 

Det betyder verkligen mycket för att det är ju språket som jag lärde mig när jag var liten. 

Det är som vem jag är och hur jag är. 

Modersmål är mitt identitet. 

För mig modersmålet är jätte viktigt. 

Modersmål. Han ska hjälpa mig i svenska. 

Jag tänker att man måste kunna sitt modersmål först. 

Det betyder mycket för mig eftersom när man träffa gamla folk somaliska berättar för mig sagor 

som är fint och har betydelse. 

Det är viktigt för mig för att man veta landets histore. 

 

Förstaspråket beskrivs av informanterna som identiteten och jaget. Detta tolkar jag som att 

förstaspråket uppfattas som mycket viktigt och därmed avgörande för majoriteten av 

informanterna. Vissa ser det också som ett verktyg för att föra sina traditioner vidare och för 

att kunna kommunicera med kompisar och släktingar i hemlandet. 

 

På vilket sätt används ditt modersmål i olika ämnen i skolan? 

Informanterna uppger att i skolan används mestadels förstaspråket för översättning mellan 

svenska och förstaspråket men även för att informanterna ska kunna hjälpa varandra, 

landsmän emellan. Majoriteten av informanterna uppfattar modersmålet som en hjälp vid 

inlärandet av svenska i skolan.  Informanternas användning av förstaspråket i skolan har 

möjligen en koppling till studiehandledningen, då den skapar en bro mellan förstaspråket och 

skolans övriga ämnen.  Här speglas återigen skillnaden mellan IK-klass och 

Språkintroduktion i fråga om studiehandledning. Kanske beror resultatet på att enbart knappt 

hälften av informanterna har studiehandledning. Vissa av informanterna på Språkintroduktion 
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kommer från IK-klass och har haft studiehandledning och har därmed erfarenhet av 

stödåtgärden. I kontrast till detta har vissa av informanterna aldrig fått studiehandledning och 

har därför ingen uppfattning om hur förstaspråket skulle kunna användas i skolan. 

Informanterna är delvis beroende av hur pedagogerna i skolan använder och nyttjar 

informanternas förstaspråk, vilket inte framgår av min undersökning. 

 

Använder du ditt modersmål på fritiden för att bli bättre på svenska? Berätta! 

Alla utom två informanter tycks använda förstaspråket för att bli bättre på svenska. Återigen 

handlar det om översättning men också om att man kan få hjälp av kamrater med samma 

förstaspråk för att lära nya svenska ord. 

 

På fritiden används uppenbarligen förstaspråket flitigt av informanterna för att bli bättre på 

svenska. Informanterna visar att de i en mängd syften använder förstaspråket för att bli bättre 

på andraspråket. Nedan följer några av informanternas refererade svar om när förstaspråket 

används: 

● när de tar hjälpa av någon med samma förstaspråk för att göra läxan 

● flera informanter uppger att de frågar kompisar om ords betydelse 

● översättning med hjälp av mobilen eller datorn 

Informanternas svar visar att det finns en medvetenhet och därmed en upplevelse av 

förstaspråkets påverkan. Denna påverkan visar sig genom att informanterna uppvisar 

strategier för att bli bättre på andraspråket. Dessa strategier visar sig i form av översättning 

mellan första- och andraspråket. 

 

Hur tror du att ditt modersmål påverkar hur du lär dig svenska? 

Denna fråga besvarades av 19 informanter. Majoriteten av informanterna som svarat på frågan 

upplever att det finns en påverkansfaktor mellan förstaspråket och andraspråksinlärningen. 

Bortsett från en informant, som försöker ta bort sitt förstaspråk, handlar det i mångt och 

mycket om översättning. Att ”ta bort sitt modersmål” kan innebära att helt utesluta det i alla 

situationer, både i skolan och på fritiden. Informanterna presenterar strategier för hur man kan 

använda modersmålet för att bli bättre på svenska. Nedan följer några svar som visar på 

bredden av svar från informanterna. Svaren tyder på stora skillnader i upplevelser av 

förstaspråkets påverkan på andraspråket. 
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Den påverkar väldigt mycket genom att kunna översätta vissa svåra ord som jag inte kan då lär 

jag mig många mer ord. 

Jag lär mig svenska genom arabiska. Jag använder Lexin eller översatta för att lär mig svenska. 

Utan modersmålet jag kan inte klara mig allt på svenska. Det är som en kompis alltid för mig när 

jag fastnar då modersmålet hjälpe mig för att översätta. Om jag inte hade modersmål kunde jag 

inte prata mycket svenska. 

Jag tror min modersmål påverka bra för lära mig svenska, för att jag måsta fatta först på sin 

modersmål sen kan jag lära och fattar vad betyder den här ord. 

När jag lär mig bara svenska inte polska jag kan glömma hur man skriver, läser eller uttryckar 

sig. Därför jag ska förtsätta läsa min egen språk. 

Jag har modersmål en gång i veckan jag tror bro. 

Det påverkar bara på ett sätt. Med översättningen. 

Min modersmål kan hjälpa mig att kunna alla de andra språk. Det därför är bra att du måste 

kunna dina modersmål. 

 

Denna, enkätens sista fråga, visar i resultatet att majoriteten upplever en påverkan eller 

åtminstone ett samband mellan förstaspråket och andraspråksinlärningen, främst gällande 

översättningar, både skriftligt och muntligt. Det finns också någon enstaka informant som 

istället tror på det motsatta: att välja bort förstaspråket. Samtidigt finns det informanter, 

åtminstone en, som inte vet om modersmålet har någon påverkan. Det går att utläsa av svaren 

ovan att det finns en upplevelse av eller åtminstone en uppfattning om förstaspråkets påverkan 

på andraspråksinlärningen. Detta visar informanterna när de ger sina exempel på hur 

förstaspråkets används, både i skolan och på fritiden. Det som med säkerhet kan sägas är att 

nästan alla informanter använder sitt förstaspråk för att bli bättre på svenska.  

 

Samtidigt är det svårt att utifrån resultatet ovan göra en generell tolkning som tydligt visar att 

det finns en medvetenhet och en upplevelse av förstaspråket påverkan på 

andraspråksinlärningen på ett djupare plan. 
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5 DISKUSSION 

Följande två avsnitt diskuterar resultatet med avstamp i studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Hur upplever eleverna att modersmålet påverkar 

andraspråksinlärningen? 

Att kunna språket i det landet man bor är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället 

och för att kunna ta till sig innehållet i skolans alla ämnen. Undersökningens resultat gällande 

vilka språk som finns representerade (tabell 2 och 3) visar upp stor mångfald och tyder på att 

flera informanter talar fler än två språk, vilket i sin tur tyder på att flertalet faktiskt lär in sitt 

tredjespråk. Om detta är en påverkandefaktor på andraspråksinlärningen eller ej visar inte 

resultatet. 

 

Informanternas svar åskådliggör att det finns en medvetenhet om förstaspråkets påverkan på 

andraspråksinlärningen. Flera informanter visar att de vet eller tror att förstaspråket har en 

positiv påverkan på andraspråket. Vissa informanter tycks ha en inbyggd medvetenhet kring 

det som bl.a. beskrivs av Skolverket, att förstaspråket används av informanterna som ett medel 

för språkutveckling och lärande (2013, s. 6). Samtidigt visar andra svar att enstaka 

informanter istället försöker att enbart fokusera på svenska. Många svar handlar om 

översättning och strategier för att översätta och lära nya ord. Dessa inlärare har hittat ett sätt 

att nå högre stadier genom att bygga upp sitt ordförråd. Bredden på svar från informanterna 

visar också att förstaspråket är avgörande för att förstå svenskan.  

 

De flesta informanterna i min undersökning har fått undervisning i sitt förstaspråk i minst fyra 

år (om man utgår från att informanterna har läst sina modersmål lika länge som de har gått i 

skolan i hemlandet) men har däremot inte hunnit få lika många års studier i svenska som 

andraspråk. Det finns en informant som på frågan ”Hur tror du att ditt modersmål påverkar 

hur du lär dig svenska?” svarade: ”för mig hjälper det inget”. Ett sådant svar skulle t.ex. 

kunna antyda att informanten faktiskt inte har ett skriftligt förstaspråk att relatera till. Det 

skulle kunna betyda antingen att eleven är analfabet, d.v.s. inte kan läsa och skriva på sitt 

modersmål eller att informantens språk enbart är ett talspråk, d.v.s. ett språk som inte kan 

formuleras i skrift. Om så är fallet är det svårt att nyttja t.ex. lexikon på samma sätt som 

många andra informanter tenderar att göra. Informantens svar kan också tyda på att han eller 
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hon anser att det nya landets språk är viktigare och avgörande för att kunna lyckas i studierna 

och integreras i samhället. Hursomhelst finns det en viss medvetenhet bland informanterna 

och deras svar som tyder på att man upplever att förstaspråket har en positiv, snarare än 

negativ, påverkan på inlärningen av svenska som andraspråk. 

 

Resultatet kan ha påverkats av att informanternas med kortare skolbakgrund kanske inte har 

varit skrivkunniga så länge och därmed haft svårare att uttrycka sig skriftligt. Med anledning 

av min enkäts utformning och därmed valet att samla in information från informanter som 

definieras som nyanlända ser jag brister i resultatet. Dessa brister beror till största delen på 

vald metod. Då nyanlända informanter möjligen befinner sig på en relativt låg språklig nivå 

och inte har möjlighet att uttrycka sig till fullo blev svaren kortfattade. Kortfattade svar är i 

sin tur, med denna uppsats syfte och frågeställningar, svåra att analysera utifrån de strukturer 

som beskrivs under forskningsbakgrunden: ett sådant exempel gav en indikation på hur L1 

påverkar L2 och visade att L1-inlärarna använde sina L2-strukturer för att kunna forma texter 

på andraspråket (Bajlit 1999, s.24). Informanterna ger under enkätens sista fråga ”Hur tror du 

att ditt modersmål påverkar hur du lär dig svenska?” svar som är enkla och generella och 

därmed svåra att analysera mer grundligt med fokus på påverkansfaktorer från L1 till L2 som 

t.ex: Jag tror min modersmål påverka bra för lära mig svenska, för att jag måste fatta först på 

sin modersmål sen kan jag lära och fattar vad betyder den här ord. Informantens förklaring 

ger en indikation om att denne har en uppfattning om modersmålets betydelse eller påverkan 

på andraspråket men lämnar ingen information som går att analysera utifrån inlärarens L2-

strukturer. 

 

5.2 För vilka ändamål används elevernas första- respektive andraspråk i 

skolan och på fritiden? 

Informanterna tenderar att i hög grad använda sina första- och andraspråk både i skolan och 

på fritiden. Både förstaspråket och andraspråket används i liknande syften, som t.ex. att prata 

med kompisar. Resultatet skiljer sig något, informanterna emellan, då de uppger att de med 

familjen i hög grad använder förstaspråket även om vissa uppger att de använder svenska med 

vissa syskon och släktingar. I skolan däremot används förstaspråket mer som hjälp vid t.ex 

översättning, både genom självstudier och med hjälp av någon som talar samma språk. 
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Dessvärre kan det vara så att informanterna som inte läser modersmål har gjort det valet av 

bekvämlighet. En anledning skulle givetvis också kunna vara att man helt enkelt inte vill. En 

tredje anledning skulle kunna vara att informantens förstaspråk är ett av de mindre vanliga 

såsom romani, kurdiska eller bosniska (se tabell 2). Ett mindre vanligt förstaspråk gör det inte 

sällan något krångligare att läsa eftersom informanten då måste åka till en annan skola eller i 

värsta fall en annan stad för att kunna läsa. Tiden för modersmålsundervisningen kan också 

påverka då informanten sällan vill gå från ordinarie lektioner för att läsa ämnet. Möjligen är 

det så att informanterna som får studiehandledning på modersmålet får upp ögonen för 

förstaspråkets påverkan på andraspråksinlärningen. Två av informanterna använder inte alls 

sitt förstaspråk på fritiden. Kanske är det informanter som har kortare skolbakgrund och 

möjligen kom till Sverige som analfabeter. 

 

Under forskningsbakgrunden ovan refereras Baljit (1999, s. 31), där han skriver att det finns 

ett samband mellan elevernas L2-fel och förstaspråket, vilket visade sig genom att eleverna 

tog för givet att det fanns direkta översättningar för alla ord i deras respektive språk. 

Forskaren menar att inlärarna måste bortse från översättningsprocessen för att kunna uppnå en 

högre färdighetsgrad av andraspråket. Flera informanter är inne på att fokus i skolan är på 

svenska språket och att förstaspråket kan användas i ett hjälpande eller stödjande syfte. Det 

kan vara så att informanterna känner sig stressade och hela tiden känner att de måste närma 

sig förstaspråkseleverna i inhämtandet av allt stoff i undervisningen och samtidigt följa deras 

progression precis så som beskrivs i inledningen av uppsatsen (Vetenskapsrådet 2012, s. 308). 

 

Enkäten visar att 22 informanter deltar i modersmålsundervisning och att 15 av totalt 28 får 

studiehandledning på modersmålet. Detta stora antal informanter, som deltar i 

modersmålsundervisningen och studiehandledningen genererar få svar under den öppna 

frågan om modersmålets användning i skolan. Antingen beror det på att informanterna redan 

inledningsvis har svarat på frågan (se tabell 4). Deltagande i modersmål och 

studiehandledning bland respondenterna annars är de inte medvetna om att modersmål ligger 

inom ramen för skola och att det, precis som Axelsson (2013, s. 572) skriver, är en del av 

barnets totala resurser och därmed positivt för ämnesutvecklingen. Informanterna själva 

svarar på frågan ” Använder du ditt modersmål på fritiden för att bli bättre på svenska?” att 

förstaspråket hemmavid främst används för att lära nya ord och för att kunna tala med 

landsmän. Det höga antalet informanter som läser modersmål eller får studiehandledning ger 
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en indikation på att det finns en medvetenhet och därmed ett tydligt ändamål att nyttja och 

utnyttja första- och andraspråket i skolan, precis som all forskning som presenteras i den här 

uppsatsen tyder på.  

 

Det är i denna mindre undersökning, utan djupintervjuer, svårt att se om det enbart är lärarna 

och skolledningens förtjänst att så många informanter får modersmålsundervisning och 

studiehandledning eller om det finns en medvetenhet bland föräldrar och informanter. Det 

finns här möjligen påverkande faktorer som familjens ambitioner och socioekonomisk status i 

ursprungslandet. Enligt Thomas & Collier (1997) är det ett faktum att familjens ambitioner 

och socioekonomiska status har påverkan på L2-inlärningen. En annan påverkande faktor kan 

vara den som Axelsson (2013, s. 564) påpekar: att större kommuner kan samla resurser och 

därmed i högre utsträckning erbjuda studiehandledning. Eftersom studiehandledningen, enligt 

Skolverket (2013), enbart är en stödåtgärd och inte lagstadgad resulterar det i att det blir upp 

till varje kommun eller skola att organisera detta vilket i sin tur leder till en svensk skola som 

inte är likvärdig. En stor påverkan på uppsatsen resultat visar sig vara Språkintroduktion, som 

har valt att inte erbjuda studiehandledning på modersmålet till de 13 informanter som deltog i 

undersökningen. Däremot har alla på programmet möjlighet att söka och läsa modersmål. 

Intressant att ta reda på i en framtida studie skulle vara, precis som några få informanter i 

denna undersökning redovisar, varför vissa informanter helt enkelt väljer bort 

modersmålsundervisningen, trots att den ofta kan generera åtminstone ett ”enkelt” betyg i 

årskurs nio, och ta informanten ett steg närmare gymnasiet, som är målet för så många. 
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6 AVSLUTNING 

Intressant i sammanhanget skulle vara att veta om de större språkgrupperna, d.v.s. de 

informanterna vars språk är vanligast förekommande (se tabell 1 och tabell 2), påverkar 

varandra, positivt eller negativt avseende just användandet av förstaspråket både hemma och i 

skolan. Är det så att informanterna i de språkliga minoriteterna ”tvingas” att tala svenska på 

rasten då de inte annars kan göra sig förstådda? Om så är fallet kanske den kategorin av 

informanter nyttjar sitt förstaspråk än mer i inlärningen av ett andraspråk. Möjligen skulle 

detta i så fall betyda att de större språkgrupperna tenderar att oftare tala sitt förstaspråk på 

raster och fritid, eventuellt på bekostnad av andraspråket. Än mer intressant skulle vara att, 

med samma informanter, utgå från uppsatsens syfte och frågeställningar och göra 

djupintervjuer med tolk för att i högre grad utreda om och hur informanterna upplever att 

förstaspråket påverkar andraspråksinlärningen. Studien visar tecken på att det finns en 

påverkansfaktor mellan individens språk och användningen av dessa. I ett vidare, mer 

generellt, perspektiv går studiens resultat möjligen att jämföra med en mängd olika faktorer 

som påverkar inlärningen av ett andraspråk. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 

 

Kille ☐    Tjej ☐ 

Ålder:______________________________________________________________________ 

Skola:______________________________________________________________________ 

Modersmål__________________________________________________________________

Vilka fler språk kan du?________________________________________________________ 

Antal år i 

Sverige:_____________________________________________________________ 

Antal år i skola innan 

Sverige____________________________________________________ 

 

Talar och skriver du ditt modersmål på fritiden? Ja ☐    nej☐ 

Talar och skriver du svenska på fritiden? Ja ☐    nej☐ 

Har du/får du modersmålsundervisning? Ja ☐    nej☐ 

Har du/får du studiehandledning? Ja ☐    nej☐ 

 

När talar och skriver du ditt modersmål på fritiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

När talar och skriver du svenska på fritiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vad har modersmålet för betydelse för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

På vilket sätt används ditt modersmål i olika ämnen i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Använder du ditt modersmål på fritiden för att bli bättre på svenska? Ja ☐    nej☐ 

Berätta! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hur tror du att ditt modersmål påverkar hur du lär dig svenska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


