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I studien undersöks tre utvalda SFI-lärares samt fyra SFI-elevers inställning till 
vuxnas användning av modersmålet i SFI-klassrummet, även på vilket sätt och i 
vilken omfattning informanterna beskriver att modersmålet används i SFI-
klassrummet. Studien är genomförd med en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet åskådliggör att samtliga tillfrågade elever ser 
på modersmålet som en resurs vid inlärningen av svenska som andraspråk. Två av 
lärarna uttrycker dock en oro över att modersmålet kan störa inlärningen av det nya 
språket. En av lärarna har dessutom förbjudit sina elever från att använda sitt 
modersmål i klassrummet.  Informanterna, både lärare och elever, lyfter fram tre 
olika sätt som eleverna tar hjälp av sitt modersmål: översättning, jämförelser mellan 
L1 och L2, samt elevförklaringar på L1. Av resultatet framkommer också faktorer som 
informanterna anser begränsar/ökar modersmålets inflytande som t.ex. likhet mellan 
L1 och L2, inlärarens ålder och nivå i L1 och L2. Eleverna med längre studiebakgrund 
använder främst modersmålet för att översätta och jämföra grammatiken mellan 
språken medan eleverna med kortare studiebakgrund tar hjälp av andra 
modersmålstalare i klassen, genom att ställa frågor på modersmålet.  

 
Nyckelord: Modersmål, förstaspråk, andraspråk, transfer, attityd, SFI 



3 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte ................................................................................................................................... 5 

1.2 Forskningsfrågor ............................................................................................................... 5 

2 Bakgrund och tidigare forskning ..................................................................................................... 6 

2.1 Begreppsdefinitioner......................................................................................................... 6 

2.2 SFI - svenska för invandrare ............................................................................................ 7 

2.3 Teorier om språkinlärning ................................................................................................ 8 

2.4 Vuxnas andraspråksinlärning ........................................................................................ 10 

2.5 Modersmålet som hinder eller resurs .............................................................................. 11 

2.6 Attityder ........................................................................................................................... 15 

3 Metod och material ......................................................................................................................... 16 

3.1 Val av metod .....................................................................................................................16 

3.2Urval och informanter ......................................................................................................16 

3. 3 Fakta om miljön för undersökningen ............................................................................. 17 

3.4 Genomförande ................................................................................................................ 18 

3.5 Analysmetod ................................................................................................................... 18 

3.6 Validitet ...........................................................................................................................19 

3.7 Reliabilitet ........................................................................................................................19 

3.8 Etiska aspekter ............................................................................................................... 20 

4 Resultat och analys .......................................................................................................................... 20 

4.1 Modersmålet som hinder eller resurs ............................................................................. 20 

4.2 Olika sätt att ta hjälp av modersmålet ............................................................................ 22 

4.2.1 Översättning ....................................................................................................................... 22 

4.2.2 Jämförelser mellan L1 och L2 ......................................................................................... 24 

4.2.3 Elevförklaring på L1 .......................................................................................................... 24 

4.3 Faktorer som begränsar/ökar modersmålets inflytande ............................................... 25 

4.4 Resultatsammanfattning ................................................................................................ 26 

5 Diskussion ........................................................................................................................................ 27 

5.1 Metoddiskussion .............................................................................................................. 31 

5.2 Vidare forskning .............................................................................................................. 31 

Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 34 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 35 

 



4 
 

1 Inledning 
Under rådande omständigheter i världen, då alltfler människor söker asyl i 

europeiska länder, tycks frågan om invandring och integration vara, om möjligt, än 

mer aktuell. Språket beskrivs ideligen som nyckeln till lyckad integration. Därför är 

frågor som berör inlärningen av svenska som andraspråk högst aktuella.  

Trots att så gott som all forskning sedan länge har övergett det behavioristiska 

synsättet tycks synen på språkinlärning många gånger fortfarande präglas av detta 

synsätt (Abrahamsson 2009:235). Enligt detta synsätt kan kunskaper i modersmålet 

vara ett hinder för inlärningen av nya språk. Bland andra Niclas Abrahamsson (2009) 

tar avstånd från detta synsätt och lyfter fram forskning som visar att ett starkt 

modersmål underlättar inlärningen av ett nytt språk.  Jag har under utbildningen läst 

forskning om modersmålets betydelse och hur viktigt det är för 

andraspråksinlärningen men jag har, under min verksamhetsförlagda utbildning, 

mött lärare som fortfarande ser på modersmålet som ett hinder vid inlärningen av 

nya språk.  

Eftersom forskning visar att modersmålet är en viktig del av 

andraspråksinlärningen är det viktigt att lärare delar denna uppfattning. Hur lärare 

och andra verksamma i skolan förhåller sig till detta påverkar givetvis elevernas syn 

på saken och således även i vilken omfattning de använder sig av sitt modersmål i 

klassrumssituationen. Det är just detta som min studie avser att undersöka, nämligen 

SFI-lärares och SFI-elevers attityd till elevers användning av modersmålet i 

klassrummet, samt i vilken omfattning och på vilket sätt några SFI-elever och SFI-

lärare beskriver att modersmålet används i SFI-klassrummet.    
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1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka några utvalda SFI-lärares samt SFI-elevers 

attityd och inställning till vuxnas användning av modersmålet som stöd i SFI-

klassrummet. I studien undersöks även på vilket sätt och i vilken omfattning de 

utvalda SFI-eleverna och SFI-lärarna beskriver att modersmålet används i SFI-

klassrummet.  

1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur ser SFI-lärarna samt SFI-eleverna på användningen av modersmålet i SFI-

klassrummet? 

2. På vilket sätt och i vilken omfattning uppger sig SFI-eleverna använda sig av sitt 

modersmål i SFI-klassrummet?  

3. På vilket sätt och i vilken omfattning beskriver SFI-lärarna att deras elever 

använder sig av sitt modersmål i SFI-klassrummet? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnittet inleds med begreppsdefinitioner. Sedan följer en presentation av SFI- 

utbildningen och till sist en redogörelse för tidigare forskning i ämnet. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner  
Enligt Abrahamsson (2009:13) är modersmål det språk som en individ lärt sig först 

genom ett naturligt inflöde i interaktion med de närmaste i familjen, medan ett 

andraspråk är det språk som lärs in efter förstaspråket. Termerna modersmål och 

förstaspråk likställs i språkvetenskapliga sammanhang eftersom modersmålet 

definieras som det första inlärda språket (Abrahamsson 2009:13). Men enligt 

Abrahamsson (2009:13) behöver inte detta betyda att modersmålet/förstaspråket 

alltid är individens starkaste språk utan det är mycket vanligt att en individ i 

slutändan behärskar andraspråket bättre om andraspråket är majoritetsspråket i 

samhället individen lever i.  

Det finns olika uppfattningar om vem som är tvåspråkig. Tove Skutnabb-Kangas 

(1981:22 - 23) beskriver definitionen av tvåspråkighet. Skutnabb-Kangas menar att 

det finns fyra olika typer av definitioner: ursprung, behärskning, funktion och attityd. 

Det första kriteriet är ursprungskriteriet där modersmålet är det språk som en individ 

lär sig först och tvåspråkig är den som lärt sig två språk från början. Om en individ 

har två språk från början blir båda språken modersmål. Behärskningskriteriet är det 

andra kriteriet där modersmålet är det språk som individen behärskar bäst och 

tvåspråkig är den som behärskar två språk lika bra. Det tredje kriteriet är 

funktionskriteriet där modersmålet är det språk som individen använder mest och en 

individ som behärskar två språk kan använda båda språken i de flesta situationer 

efter egna önskemål. Därför kallas det i vissa sammanhang för funktionell 

tvåspråkighet. Det fjärde kriteriet är attitydkriteriet då modersmålet är det språk som 

individen identifierar sig med och tvåspråkig är den som identifierar sig som 

tvåspråkig.  

Abrahamsson (2009:14) beskriver två olika typer av tvåspråkighet: simultan och 

successiv tvåspråkighet. Successiv två- eller flerspråkighet är när en individ lär sig sitt 

andraspråk efter förstaspråket medan simultan tvåspråkighet är när individen lär sig 
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båda språken samtidigt. Det sistnämnda inträffar när två föräldrar talar olika språk 

med barnet.  

När jag använder begreppet modersmål avser jag det språk som individen i fråga 

anger som sitt modersmål. Det behöver inte alltid vara språket som individen har 

tillägnat sig först utan det kan också vara individens starkaste språk. Jag kommer 

också att använda förkortningen L1. När jag använder begreppet andraspråk avser jag 

språk som har lärts in efter förstaspråket och i min studie avses det svenska språket. 

Jag kommer också att använda förkortningen L2.  

  

2.2 SFI - svenska för invandrare 

Enligt Skolverket (2012: 7-9) är utbildningen i svenska för invandrare en kvalificerad 

språkutbildning för vuxna personer som har flyttat till Sverige och vill lära sig det 

svenska språket. Syftet med utbildningen är att ge dem möjlighet till grundläggande 

kunskaper i språket. Utbildningen är till för personer med ett annat modersmål än 

svenska och utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt 

deltagande i samhället. Även vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter kan få möjligheten att lära sig språket genom SFI. I kursplanen för 

SFI står det att Svenska för invandrare riktar sig till personer som har olika 

erfarenheter och kunskaper i livet. Läraren ska planera och utforma undervisningen 

tillsammans med eleven och anpassa undervisningen till elevens intressen, 

erfarenheter, kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska också kunna 

kombineras med andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, praktik eller annan 

utbildning för att tillgodose individens behov. I kursplanen står det att utbildningens 

mål är att eleven ska utveckla: 

 

 sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

 sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

 ett gott uttal, 

 sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,  

 sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

 insikter i hur man lär sig språk, och 

 inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 

(Skolverkets 2012:8) 
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Det centrala i utbildningen i svenska som andraspråk är att eleven ska utveckla en 

kommunikativ språkförmåga d.v.s. att kommunicera muntligt och skriftligt. Det är 

också viktigt att eleven får kunskap om ord, fraser, uttal, grammatiska strukturer och 

hur man använder språket i förhållande till mottagare och syfte.  

Utbildningen i svenska för invandrare består av fyra olika nivåer, A, B, C och D. 

Utbildningen består även av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 som riktar sig till 

personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 är de elever som 

har en mycket kort studiebakgrund och tillhör kurserna A och B. Studieväg 2 är 

elever som tillhör kurserna B och C medan den sista gruppen, studieväg 3är elever 

med skolbakgrund som är vana att studera och som tillhör kurserna C och D. 

Samtliga elever som läser SFI ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.  

Utbildningen erbjuder även läs- och skrivinlärning för personer utan skolbakgrund 

och personer med mycket kortutbildning. Eleverna ska få möjlighet att tillägna sig 

grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Undervisningen får vara på elevens 

modersmål eller ett annat språk och bör ske samtidigt som eleven får undervisning i 

svenska (Skolverket 2012: 7-9).  

2.3 Teorier om språkinlärning 
I början av 1900-talet var behaviorismen den allmänrådande inlärningspsykologin. 

Många förknippar denna teori med Ivan Pavlov, Leonard Bloomfield och B. F. 

Skinner. Centralt inom denna teori är att allt mänskligt beteende är inlärt och bygger 

på vanor. Kort sagt kan man säga att behaviorister anser att språkinlärningen består 

av imitation, övning och återkoppling. Även andraspråksundervisningen präglades 

under denna period av liknande tankegångar. Inom andraspråksforskningen talade 

man om att vanor från modersmålet försvårade inlärningen av nya vanor i 

målspråket (Abrahamsson 2009:30).  Detta kallas för transfer: ” inläraren överför 

mönster, struktur, regler, och element från modersmålet till målspråkssystemet, och 

att denna överföring resulterar i avvikelser från målspråksnormen, dvs. språkliga fel” 

(Abrahamsson 2009:236). Enligt Abrahamsson (2009:236) finns det två olika former 

av transfer: negativ och positiv. Den negativa transfern sker när modersmålets 

mönster inte stämmer överens med målspråket medan den positiva transfern innebär 

att det man överför stämmer överens med målspråket. Detta synsätt gav upphov till 

den kontrastiva analysen. I den kontrastiva analysen fokuserade man på kontraster 

mellan modersmålet och målspråket. Genom att studera kontraster mellan 
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modersmålet och målspråket kunde forskare och lärare förutse vilka svårigheter 

inlärarna med ett visst modersmål skulle få vid inlärningen av målspråket. En stor 

skillnad mellan modersmålet och målspråket skulle med andra ord resultera i stora 

svårigheter för inläraren (Abrahamsson 2009:31). 

 Interimspråksteorin växte fram som en reaktion mot behaviorismen.  Enligt denna 

teori är L2-inlärarens system något mer än en bristfällig, förvriden och 

modersmålsfärgad version av målspråket (Abrahamsson 2009:42). Håkansson 

(2004:167) anför att forskning om andraspråksinlärning har visat att strukturer som 

rak ordföljd efter adverb, negation placerad före verbet och oböjda former av ord är 

utvecklingsdrag som förekommer hos andraspråkinlärare, oavsett vilket modersmål 

de har och att detta skulle stödja teorin om att alla andraspråksinlärare, oavsett 

modersmål, använder ett inlärarspråk, även kallat interimspråk, vid inlärningen av 

ett andraspråk. Interimspråket innehåller drag från inlärarens modersmål men också 

rena utvecklingsdrag som är desamma oavsett modersmål. Abrahamsson (2009:43) 

framhåller att termen interimspråk har kommit att användas i två betydelser. Den 

första betydelsen syftar på hur inlärarspråket ser ut under en specifik tidpunkt under 

utvecklingen. Man ser då på inlärarens system som ett självständigt system 

oberoende av L1 och L2, inte som en felaktig version av L2. Den andra betydelsen 

åsyftar själva utvecklingen från initialt stadium till slutstadium. När man började 

fokusera på inläraren och inlärarspråket övergav man den kontrastiva analysen och 

man började istället använda felanalysen. Till skillnad från den kontrastiva analysen 

som enbart fokuserade på jämförande beskrivningar av L1 och L2, kunde man genom 

felanalysen fokusera på de fel som L2-inläraren faktiskt gjorde.   

I dag förespråkas performansanalysen som en lingvistisk metod för att beskriva 

hur ett andraspråk växer fram. Performansanalysen utgår ifrån interimspråksteorin 

och används för att ge en allsidig bild av inlärarens språkliga kompetens. Felanalysen 

fokuserar enbart på de fel inläraren gör. Performansanalysen fokuserar däremot även 

på det som inläraren faktiskt har klarat av. När man använder sig av 

performansanalysen tar man hänsyn till alla de strukturer som inläraren använder sig 

av och jämför det som inläraren har klarat av med eventuella felaktiga formuleringar 

för att få en helhetsbild av den aktuella språkliga kompetensen (Abrahamsson & 

Bergman 2009:35).  
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2.4 Vuxnas andraspråksinlärning 
Stephen Krashen (2009:10) beskriver skillnaden mellan processen då ett barn 

tillägnar sig ett förstaspråk och processen då individen senare i livet tillägnar sig ett 

eller flera andra språk. Han menar att skillnaden är att den förstnämnda processen 

till stor del handlar om en omedveten inlärning medan den andra processen i högsta 

grad är medveten.  Krashen (2009:10) menar att vuxna kan utveckla ett andraspråk 

på två olika sätt. Det första sättet kallar han för Language acquisition. Han menar att 

denna process är lik om inte identisk med hur barn tillägnar sig sitt förstaspråk. Man 

lär sig språket för att kommunicera, oftast utan formell utbildning. Man lär sig vad 

som känns rätt och fel utan att kunna några direkta grammatiska regler. Det andra 

sättet kallar han för Language learning.Language learning handlar om medveten 

kunskap om ett andraspråk. Man känner till regler och kan tala om dem, oftast 

genom explicit undervisning. Han slår fast att ett flertal forskare delar uppfattningen 

om att det bara är barn som kan tillägna sig ett språk (acquire), medan vuxna enbart 

kan lära sig språket (learn). Krashen menar däremot att även vuxna kan tillägna sig 

ett andraspråk och att denna förmåga inte försvinner efter puberteten.  

Åsa Wedin (2010:33) skriver om uppfattningen om att barn lär sig språk snabbare 

och lättare än vuxna. Forskningsresultat har dock visat att skillnaden mellan barn 

och vuxnas andraspråksinlärning är mer komplex än så. Ett flertal studier har gjorts 

för att undersöka startålderns betydelse. Redan på 1960-talet intresserade sig 

forskare för ålderns biologiska inverkan på språkinlärningsförmågan (Abrahamsson 

2009, s.223).  

Abrahamsson (2009:223) förklarar Lennebergs hypotes om den kritiska perioden. 

Enligt denna hypotes kommer barn som exponeras för språk inom denna period (12-

13 årsåldern) uppleva en normal språkutveckling medan de som av någon anledning 

berövas språklig exponering under barndomen inte kommer utveckla ett normalt 

språk. Denna hypotes har inte syftat på andraspråksinlärning men ett bevis som har 

används för denna hypotes har varit det faktum att språk måste läras in genom 

undervisning och stor ansträngning i vuxen ålder.  

Vidare skriver Abrahamsson (2009:224) om en studie utförd av Snow & 

Hoefnagel-Höhle (1977,1978) vars resultat motsäger detta. Informanterna i studien 

bestod av ett antal amerikanska familjer som flyttat till Nederländerna för att arbeta. 

Informanterna delades in i tre grupper: barn, tonåringar och vuxna och studien gick 
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ut på att testa deras språkliga förmåga i målspråket. Tonåringarna lyckades bäst på 

samtliga tester och sedan kom de vuxna. Uttalstestet klarade alla tre grupper lika bra.  

Abrahamsson (2009:233) slår dock fast att det är få vuxna andraspråksinlärare som 

tillägnar sig andraspråket på en inföddlik nivå och att det finns stora skillnader 

mellan hur snabbt och hur långt vuxna andraspråksinlärare når i sin 

andraspråksinlärning. Orsaken till variationen är komplex och kan förklaras genom 

sociala, psykologiska och biologiska faktorer.  

Emanuel Bylund, Niclas Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam (2012) undersökte 

vilken betydelse L1-behärskningen har för den slutnivå som uppnås i ett L2.  De 

undersökte L1- och L2-behärskning hos 30 vuxna tvåspråkiga personer med spanska 

som L1 och svenska som L2. Samtliga hade börjat lära sig svenska före 12 års ålder. 

För att undersöka deras språkbehärskning i respektive språk genomfördes ett 

grammatikalitetsbedömningstest och ett cloze test. De samlade också in testdata om 

informanternas språkbegåvning (language learning aptitude). Deras resultat visade 

positiva samband mellan inföddlik L1-behärskning och inföddlik L2-behärskning. 

Dessutom visade resultaten att språkbegåvning var positivt korrelerad både med 

inföddlik L1- och med inföddlik L2-behärskning.  

2.5 Modersmålet som hinder eller resurs 
Wedin (2010:25) framhåller att utvecklingen av ett andraspråk skiljer sig från 

förstaspråksutveckling genom att andraspråksinläraren redan har utvecklat minst ett 

språksystem. Förstaspråket kommer således att påverka utvecklingen av det nya 

språket. Exempel på delar av förstaspråket som kan påverka utvecklingen av ett 

andraspråk är: uttal, meningsbyggnad, böjningar, samtalsmönster, kroppsspråk och 

sociala och kulturella företeelser. När vi talar om påverkan från L1, talar vi ofta om 

negativ transfer (Abrahamsson 2009, s.236). Wedin (2010:29) skriver att transfer är 

en vanlig företeelse i inlärarspråk (interimspråket). Transfer betyder att ”inläraren 

för över kunskap från tidigare inlärda språk” (s.29). Negativ transfer innebär att det 

man överför avviker från målspråksformen, med andra ord resulterar det i språkliga 

fel. Positiv transfer, det vill säga när det som överförs stämmer överens med 

målspråket, uppmärksammas sällan (Abrahamsson 2009:236).  

 Abrahamsson (2009:237) menar att L1-påverkan inte enbart visar sig genom 

språkliga fel. Han skriver om undvikande som ett resultat av L1-påverkan. 

Undvikandet kan vara både avsiktligt och oavsiktligt. Undvikande är ett resultat av 
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en osäkerhet hos inläraren. Inläraren undviker att använda en konstruktion i brist på 

självsäkerhet eller automatisering. Överanvändning beskrivs som ytterligare en 

konsekvens av modersmålspåverkan. Även om detta är ett generellt drag vid 

andraspråksinlärning kan det finnas en direkt eller indirekt koppling mellan 

överanvändningen och modersmålets struktur. L1-påverkan kan också resultera i 

snabbare och delvis annorlunda inlärningsgångar.  

Abrahamsson (2009:242) beskriver även faktorer som begränsar modersmålets 

inflytande. Han menar att modersmålsinflytande förekommer i olika omfattning och 

på olika sätt beroende på om det gäller uttal och fonologi, morfologi och syntax, lexis 

och vokabulär, eller diskurs och pragmatik. Inlärarens utvecklingsnivå är också en 

faktor. Här är forskare inte helt eniga men en del anser att ju längre inläraren 

kommer i sin utveckling, desto mindre modersmålspåverkan. Graden av markering 

på de L2- strukturer som skall läras in och på de strukturer som ska överföras 

beskrivs som en faktor. Markerade strukturer är komplexa, infrekventa och 

typologiskt ovanliga strukturer. Han skriver också att det generellt sett är 

omarkerade L1-strukturer som överförs och ersätter markerade L2-strukturer. Likhet 

mellan L1 och L2 påverkar samt det lingvistiska avståndet mellan språken. När det 

handlar om likhet skriver Abrahamsson att det snarare är små skillnader som skapar 

svårigheter för inläraren, inte de stora skillnaderna som man kan tro.  

Abrahamsson (2009:252) framhåller att L1 snarare bör ses som en resurs än som 

ett hinder för andraspråksinlärningen. Transfer bör ses som en medveten strategi 

snarare än automatisk, ofrivillig överföring. Abrahamsson (2009:250–251) beskriver 

kodväxling som en form av positiv transfer. Kodväxling är när man växlar språk i 

samma samtal och att man då oftast lånar in ord ifrån andra språk för att förtydliga 

något i samtalet eller för att skapa stilistisk variation. Det kan också vara för att man 

har brist i det ena språket och därför lånar man ord och begrepp från det andra 

språket. Även Håkansson (2003:125) skriver att kodväxling betraktas som en positiv 

beteckning för när en tvåspråkig individ använder två språk samtidigt.  Den 

vanligaste kodväxlingen sker genom att individen växlar in ord från ett annat språk. 

Det är vanligast att man växlar in substantiv och därefter verb, adverb och pronomen.  

I en studie av Hyeon-Sook Park (2004:321) analyserades kodväxling hos 

tvåspråkiga barn och vuxna med språkkonstellationen koreanska och svenska. I Parks 

material skiljer man på kodväxling som sker meningsinternt, mellan meningar eller 

som påhäng. Den vanligaste kodväxlingen i studien var den meningsinterna 
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kodväxlingen. Vuxna använde nästan uteslutande meningsintern kodväxling och 

främst växling mellan enstaka ord medan barnen växlade fritt både vid 

meningsgränser och inom en mening.  

Erton Ismail (2009: 1) beskriver en pågående debatt om modersmålets betydelse 

vid inlärningen av ett andraspråk. Trots att många språklärare är emot användningen 

av modersmålet vid inlärningen av andra språk, menar han att modersmålet på flera 

sätt kan underlätta andraspråksinlärningen: ”(…) if considered carefully, there are 

many ways and benefits to activate mother tongue in foreign language teaching.” Han 

poängterar att man inte helt ska basera andraspråksinlärningen på lingvistisk 

kunskap från L1 men att L1, medvetet eller omedveten, vägleder 

andraspråksinlärningen. Mörnerud (2010:54) framhåller att resultaten från deras 

modersmålsbaserade svenskundervisning för kortutbildade vuxna på SFI, visar att 

modersmålets användning är central i en lärandemiljö där det finns förtroende och 

kunskap om andraspråksutveckling och lärprocesser. Hon skriver vidare att 

kunskapsutvecklingen för kortutbildade vuxna också handlar om att lära sig nya och 

abstrakta begrepp både på modersmålet och på svenska. I intervjuer med deltagarna i 

deras modersmålsbaserade svenskundervisning (MBV) framkom det att de 

studerande ansåg att modersmålet underlättar inlärningen av det svenska språket: 

 

De studerande på MBV anser att:  

»det går fortare att lära sig svenska om de får hjälp på modersmålet  

»lärandet är beroende av att läraren och kursdeltagaren förstår varandra  

»de får stöd via modersmålet att förstå sin roll i samhället (s.54). 

 

Ismail (2009:1-2) menar att stöd från modersmålet kan fungera som en 

inlärningsstrategi vid andraspråksinlärning och han beskriver tre effektiva sätt på 

vilket detta kan ske: 

 

1. Current applications of Grammar Translation Method in language teaching. 

2. Practice through translation from and into L2. 

3. Comparison between L1/L2 (language and culture).  

 

Ismail (2009:7) menar att elever som tillåts använda sitt modersmål på rätt sätt kan 

ställa frågor om språket för att kunna klargöra och verifiera när de har fastnat i 

målspråket och inte kommer framåt, öva på vissa färdigheter samt sudda ut vissa 
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frågetecken och kulturella skillnader mellan L1 och L2. På så sätt kan eleverna också 

överföra kunskaper från L1 till L2: 

 

Comparative and constrastive studies, text analysis, discourse analysis, translations for 

structural and functional purposes, the use of dictionaries, lexical, syntactic and semiotic 

studies through translation provides important opportunities for the language learners to 

transfer their literacy skills from L1 to L2 (s.7) 

 

Han poängterar också att det är viktigt att läraren vägleder sina elever och att 

det finns ramar för användningen: “[…] the use of native language in the 

language classrooms may be more appropriate and beneficial if it is controlled 

and referred when and/or where necessary” (s.7). Även Mörnerud (2010:53) 

skriver om lärarens ansvar att finna en balans mellan modersmålet och 

andraspråket:  

 

Kunskapen om modersmålets betydelse kan prägla miljön även i de fall det inte går att 

finna modersmålslärare. Men det kräver, som jag ser det, att läraren arbetar med 

balansen mellan att utmana deltagaren att våga pröva och utveckla andraspråket 

samtidigt som det är tillåtet att använda och utveckla modersmålet med studiekamrater 

eller andra personer av samma språkgrupp i deltagarens omgivning. (s.53) 

 

Hon menar att modersmålet blir ett oanvändbart verktyg om läraren har 

anledning att bli misstänksam av att inte förstå de studerandes samtal.  

 Arja Paulin (1994:26) skriver om interferens och transfer och menar att barn 

tar ord och strukturer från det ena språket och använder dem i det andra. Hon 

menar att detta är en normal utveckling som är övergående och att läraren kan 

skynda på denna utveckling genom att använda jämförande och kontrastiva 

arbetssätt, genom att vara observant på dessa språkblandningar och genom att 

hjälpa eleverna att själva uppmärksamma dem.  

Seija Wellros (2004: 664) skriver att SFI-elever gärna använder sig av 

ordböcker men hon menar att ordböcker är mycket opålitliga vägvisare in i ett 

nytt språk. Wellros (2004:664) slår fast hur viktigt det är att SFI-läraren lyfter 

fram språkets semantik och pragmatik. Att arbeta med språkets semantik 

innebär att man arbetar ordens betydelse. Bara för att man slår upp ett ord i 

lexikon betyder det inte att man får reda på ordens ”riktiga” betydelse. Det är 

viktigt att SFI-lärare får eleverna att förstå att det inte finns ”sanna” 
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synonymer. Hon lyfter fram synonymer till ordet ”kvinna” som ett exempel: 

dam, fruntimmer, kärring, fru, tant, tjej, fröken. Hon menar att om man 

använder dessa ord synonymt kan det leda till missförstånd och social 

katastrof. Hon skriver också om hur viktigt det är att arbeta med språkets 

pragmatik: ”Ordvalet avgörs nämligen av pragmatikens frågor: vem säger vad 

till vem, i vilket syfte och med vilket resultat?” (Wellros, 2004:665).  

 I det centrala innehållet för SvA årskurs 7-9 finns det riktlinjer för hur lärare ska 

inkludera elevernas modersmål i SvA- undervisningen. Det står bland annat att 

eleverna ska jämföra meningsbyggnaden på modersmålet med meningsbyggnaden på 

det svenska språket (Lgr11). Liknande riktlinjer går inte att finna i kursplanen för SFI 

men det står att undervisningen ska anpassas efter elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Skolverket 2012: 7-9), vilket även Wedin (2010:35) framhåller: ”Som 

i all undervisning är det viktigt att bygga på deltagarnas tidigare kunskap och 

erfarenhet”. Hon redogör för tre områden som är särskilt viktiga att ta hänsyn till: 

språk, kunskap och lärande. Mörnerud (2010:54) anför att nuvarande skrivning 

gällande modersmålets roll i svenskinlärningen i kursplanen för SFI skulle kunna 

vara starkare: 

 

Det är angeläget att modersmålet nämns i kursplanen men vi hävdar att nuvarande 

skrivning skulle kunna vara starkare och gälla även svenskinlärningen. Om modersmålet 

är viktigt för barns lärande tror vi att det kan vara ännu viktigare för vuxnas lärande. 

Risken att modersmålet skulle hindra svenskinlärningen är överdriven. (Mörnerud 2010, 

s.54) 

2.6 Attityder 
Jan Einarsson (2009: 217) skriver att attityder är en inställning till någon/något och 

att attityden kan vara både positiv och negativ. Attityden kan vara mot en enskild 

person, en grupp, ett språk o.s.v. Einarsson menar att attityder inte bara behöver vara 

mot andra personer utan att attityder även kan vara mot en persons eget språk. 

Attityder beskrivs i tre olika komponenter: kognitiv, evaluativ och konativ. Den 

kognitiva/ kunskapsinriktade gäller alla typer av föreställningar, sanna och osanna, 

som en person kan ha om det som attityden riktar sig mot. Den andra komponenten 

är evaluativ/ känslomässig värdering, vad man känner och vad värderingarna byggs 

på. Den tredje och sista komponenten är konativ/viljemässig som är målinriktad, vad 

man vill göra (Einarsson 2009:218).   
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Thomas och Colliers (2001, i Mörnerud 2010:15–16) resultat visar att skolsystemets 

attityder till olika modersmål och modersmålens status i samhället har betydelse för 

elevens identitet och lärande. De beskriver vidare att modersmålets status på skolan 

och fram för allt hos lärarna hade stor betydelse för elevernas resultat (Mörnerud 

2010:15-16). Mörnerud (2010:53) framhåller att detta är viktigt även på SFI eftersom 

deras resultat visar att modersmålet kan fungera som en resurs även för vuxna 

andraspråksinlärare samt att majoriteten av de studerande på SFI har flera barn som 

växer upp i Sverige och som påverkas av föräldrarnas attityd och förståelse av 

samhället.  

3 Metod och material 

3.1 Val av metod 
Studien är genomförd med en kvalitativ metod i form av intervju eftersom syftet var 

att undersöka elevernas och lärarnas attityder. Martyn Denscombe (2011:232) menar 

att intervju är en lämplig metod när forskaren behöver få insikt i saker som 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Eftersom studiens syfte 

var att undersöka attityder till modersmålet passade denna metod bra i 

undersökningen. I studien användes semistrukturerade intervjuer där jag hade en 

lista med färdiga frågor men under intervjun var jag flexibel och lät den intervjuade 

utveckla sina svar om ämnet som behandlades (se bilaga 1 Intervjuguide). Enligt 

Staffan Stukat (2005:39) är fördelarna med att använda intervju som metod att 

intervjuaren får en bättre dialog med den intervjuade och att detta kan leda till att 

intervjuaren får detaljerade svar.  

3.2Urval och informanter 
I studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Jag valde tre lärare som jag känner till 

sedan tidigare och lärarna rekommenderade några elever. Urvalet består av tre SFI-

lärare och fyra SFI-elever. Den första och tredje SFI-utbildaren undervisar studieväg 

tre, elever som läser kurs C & D. Den andra SFI-utbildaren undervisar studieväg två, 

elever i kurs C.  
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Elever 

Elev 1har somaliska som modersmål men talar även lite arabiska och lite svenska. 

Somaliska är hens starkaste språk. Hen läser kurs C och är en studieväg 2-elev. Hen 

har läst 4 år i hemlandet. 

 

Elev 2 har arabiska som modersmål och talar lite svenska. Arabiska är hens starkaste 

språk. Hen läser kurs C och är en studieväg 2-elev. Hen har läst 6 år i sitt hemland. 

 

Elev 3 talar bosniska, kroatiska, serbiska, tyska, engelska och lite svenska. Bosniska 

är modersmålet och det starkaste språket. Hen läser D-kurs och är en studieväg 3. 

Hen har studerat 16 år i hemlandet.  

 

Elev 4 talar arabiska, franska, lite engelska och svenska. Arabiska är modersmålet 

och det starkaste språket tillsammans med franska. Hen läser kurs D och är en 

studieväg 3. Hen har studerat 23 år.  

 

Lärare 

Lärare 1 talar svenska, engelska och undervisar på kurs C och D inom studieväg 3. 

Hen använder båda språken i klassrummet eftersom de flesta elever kan engelska.  

Hen har undervisat på SFI i 15 år och är behörig SFI-lärare. 

 

Lärare 2 talar svenska och engelska och undervisar på kurs C inom studieväg 2. Hen 

använder svenska och engelska i klassrummet men väldigt sällan engelska eftersom 

hens elever inte kan engelska. Hen har undervisat på SFI i fyra år och är behörig SFI-

lärare.  

 

Lärare 3 talar svenska, finska och engelska. Hen undervisar på kurs C och D inom 

studieväg 3. Hen använder främst det svenska språket i klassrummet men ibland kan 

hen översätta enstaka ord till engelska. Hen har undervisat på SFI i över 30 år och är 

behörig SFI-lärare. 

3. 3 Fakta om miljön för undersökningen 
SFI-utbildaren som jag har använt i min undersökning är kommunal och ligger i 

Mellansverige. Skolan har cirka 1150 elever på olika nivåer, från introduktion till och 
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med kurs D. Ungefär 60 % av eleverna har arabiska som modersmål, 20 % har 

somaliska, 15 % har tigrinja och 5 % övriga språk. Skolan har cirka 35 lärare. 

Utbildaren består av sex A-kurser, sex B-kurser, nio C-kurser, sex D-kurser, fyra 

introduktionsgrupper, två grupper modersmålsundervisning i arabiska och somaliska 

samt fyra grupper läs och skriv. Varje undervisningsgrupp består av 15-25 elever. 

3.4 Genomförande  
Först kontaktade jag SFI-utbildaren och bad om att få göra min undersökning där. 

Jag fick min förfrågan beviljad. Innan jag började med intervjuerna berättade jag för 

lärarna och elever som jag ville intervjua syftet med min undersökning och hur jag 

skulle gå tillväga med undersökningen. Jag berättade även för samtliga att materialet 

endast skulle användas i forskningsändamål och att undersökningen var anonym. Jag 

intervjuade samtliga i SFI- utbildarens lokaler. Jag fick samtligas godkännande att 

spela in intervjuerna. Under intervjuerna fick jag vara i ett litet grupprum som tillhör 

det klassrummet eleverna har lektion i. Lärarna och eleverna var hjälpsamma och 

tyckte att undersökningen var intressant.  Jag intervjuade en informant i taget och 

varje intervju tog cirka 15-20 minuter. Under intervjuerna användes främst det 

svenska språket men ibland fick eleverna använda arabiska eller engelska när de inte 

kunde orden på svenska. Detta var möjligt eftersom jag själv talar arabiska och 

engelska. 

3.5 Analysmetod 
Jag började med att transkribera de inspelade intervjuerna. När jag hade 

transkriberat svaren och läst igenom dem ett flertal gånger inledde jag själva 

tolkningsprocessen. Sedan använde jag mig av en Stegvis-deduktiv induktiv 

analysmetod (Tjora 2012:141). Jag började med den del av analysen som Aksel Tjora 

(2012:141) kallar för kodning. Jag läste varje intervju för sig och skrev ner ord och 

uttryck som beskrev varje avsnitt. Jag försökte använda mig av samma koder till varje 

intervju men i lärarintervjuerna skiljde sig svaren åt så jag var tvungen att använda 

nya koder. 

I nästa steg inledde jag en kategorisering av data. Precis som Denscombe 

(2009:375) skriver måste forskaren prioritera vissa delar av data.  Kategoriseringen 

består i att samla i grupper de koder som är relevanta för problemställningen (Tjora 

2012:146). Utifrån min problemställning kom jag fram till tre olika kategorier: 
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1. Modersmålet som hinder eller resurs 

2. Olika sätt att ta hjälp av modersmålet 

3. Faktorer som begränsar/ökar modersmålets inflytande 

 

Sedan kategoriserade jag koderna i de tre grupperna. När jag hade kategoriserat 

samtliga svar inledde jag en jämförande analys av lärarnas respektive elevernas svar. 

Då fann jag tydliga likheter och en del skillnader. I resultatdelen presenteras vad 

informanterna har uttryckt i de olika kategorierna, både genom sammanfattningar 

och genom direkta citat.  

 

3.6 Validitet 
Genom att intervjua lärare och elever på SFI har jag sökt svar på studiens 

frågeställningar. Jag har intervjuat olika personer och undersökt deras syn på 

modersmålets betydelse för inlärning av svenska som andraspråk. Validiteten är 

grundläggande i min undersökning och som intervjuare måste man alltid fråga sig: 

”undersöker jag det som jag verkligen vill undersöka?” (Stukat 2005:136). Jag har 

undersökt lärarnas och elevernas attityder och hur eleverna beskriver att de använder 

sig av modersmålet, inte hur det ser ut i klassrumssituationen. Det kan jag aldrig 

besvara genom min studie. För att ta reda på detta hade jag behövt komplettera med 

observationer. Eftersom jag har intervjuat ett fåtal lärare kan jag aldrig få 

generaliserbara resultat men det var inte heller syftet med min studie. Jag har 

undersökt hur de utvalda lärarna och eleverna ser på detta och jag avser inte kunna 

svara på hur alla lärare och elever ser på detta. 

3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Det finns olika faktorer 

som påverkar reliabiliteten i en intervju som t.ex. på vilket sätt frågorna ställs. Jag 

var noga med att inte använda värdeladdade ord i mina frågeformuleringar. Jag var 

också väldigt noga med att inte värdera informanternas svar. När vi talade om 

attityder var jag försiktig när jag formulerade följdfrågor för att inte vägleda 

informanterna. Tre av eleverna hade behov av att använda sitt modersmål när de 

hade svårigheter att uttrycka sig i det svenska språket. En av eleverna talade endast 

svenska under intervjun. Jag anser att studiens tillförlitlighet ökar i och med detta 

eftersom informanterna kanske inte hade kunnat uttrycka sig överhuvudtaget om de 
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inte hade fått använda sitt modersmål. Jag är dessutom lärare i arabiska så jag har 

tillräckliga språkkunskaper för att kunna översätta på ett tillförlitligt sätt.  Jag har 

också kunnat granska inspelningarna i efterhand för att kontrollera min egen 

tolkning. I studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Jag valde att intervjua tre lärare 

som jag känner till sedan tidigare. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet men 

samtidigt bidrog detta till att informanterna kände sig bekväma under 

intervjusituationen. Jag tror snarare att en för informanterna främmande person 

skulle kunna ha bidragit till en del inställsamma svar.  

3.8 Etiska aspekter 
Jag har följt de etiska principerna i min undersökning enligt Vetenskapsrådet (2009). 

Informanterna har blivit tillfrågade och själva valt att delta i studien. Jag har följt 

konfidentialitetskravet genom att informanterna är anonyma och jag kommer endast 

använda materialet i undersökningen.  Jag har även följt nyttjandekravet genom att 

de uppgifter som jag har fått i min undersökning endast får användas för 

forskningsändamål och att materialet inte får användas av någon annan. Till sist har 

jag informerat mina informanter om ovanstående samt att deltagandet är frivilligt 

och att deltagarna när som helst har rätt att avbryta undersökningen. På så sätt har 

jag även följt informationskravet.  

 

4 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet från samtliga intervjuer under tre rubriker: 

Modersmålet som hinder eller resurs, olika sätt som eleverna använder modersmålet 

och faktorer som begränsar/ökar modersmålets inflytande.  

4.1 Modersmålet som hinder eller resurs 
Både lärare 1 och 2 ansåg att modersmålet fungerar som en resurs vid inlärningen av 

svenska som andraspråk:  

 

Tar man hjälp av modersmålet blir undervisningen mer effektiv än om man ska försöka 

gissa sig till vad ord betyder och det blir mer direkt och man tar till sig snabbare. Att lära 

sig ett nytt språk med hjälp av modersmålet har visat sig vara en bra metod (Lärare 1).  
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Lärare 3 uttryckte dock en oro över att modersmålet kan störa inlärningen av det nya 

språket:  

 

Jag tror att många har svårt att släppa sitt modersmål och då tror jag att modersmålet 

kan störa inlärningen av det nya språket. I klassrummet vill jag inte att mina elever talar 

sitt modersmål. På rasterna får de tala vilket språk de vill men när de kommer till 

klassrummet då är det svenska som gäller och inte något annat (Lärare 3).  

 

Hen beskriver vidare att hen har förbjudit eleverna från att tala sitt modersmål med 

varandra i klassrummet.  

Senare under intervjun med lärare 1 och 2 problematiserar även de användningen 

av modersmålet i klassrummet. Lärare 2 menar att det kan vara svårt att släppa taget 

om modersmålet och att det då kan vara ett hinder vid inlärningen av svenska som 

andraspråk: ”En del har lite svårt att släppa modersmålet och det blir snarare en 

nackdel att man alltid måste tänka på arabiska eller somaliska” (lärare 2). Lärare 1 

menar att modersmålet blir ett hinder om eleverna använder modersmålet på fel sätt. 

Hen berättar att vissa elever t.ex. skriver en text på sitt modersmål och sedan 

översätter den rakt av till svenska. Hen menar att eleverna måste lära sig att utgå 

ifrån det svenska språket för att sedan ta stöd av modersmålet.  

Lärare 2 berättar att hen upplever att elever som är ensamma om sitt modersmål 

lär sig svenska snabbare än elever som tillhör de stora språkgrupperna: ”De som är 

ensamma i klassen har en fördel för de måste alltid utrycka sig på svenska och då blir 

de mer verbala på svenska för de har ingen de kan prata modersmålet med” (Lärare 

2). Men hen berättar även att det finns en nackdel då dessa elever inte heller har 

någon hjälp av lexin (som är ett webbaserat lexikon på svenska och många andra 

språk som är anpassat speciellt för flerspråkig undervisning): ”Däremot har de ingen 

hjälp heller, jag tänker på kinesiska, det finns inte ens på lexin utan där måste man 

sitta med ett lexikon. Jag kan inte se om det är rätt ord”(Lärare 2). Hen konstaterar 

sedan att det är en nackdel att inte kunna ta hjälp av lexin för att förstå men att det är 

en fördel då dessa elever tvingas använda det svenska språket och således blir mer 

verbala än elever som kan tala sitt modersmål med klasskamrater. 

Samtliga eleverna framhåller att modersmålet hjälper dem att lära sig det nya 

språket: ”Jag tycker det bra använda modersmål för förstå svenska, annars blir svårt. 

Det är mycket bra använda modersmålet och förstå” (elev 1). Elev 4 lyfter dessutom 

fram att hen utvecklas i modersmålet och andra språk som hen kan samtidigt som 
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hen lär sig svenska. Alla fyra elever delar samma uppfattning och menar att det 

hjälper mycket att ta hjälp av modersmålet vid inlärningen av svenska som 

andraspråk.  

 

4.2 Olika sätt att ta hjälp av modersmålet 
Under intervjuerna framkom olika sätt som eleverna tar hjälp av modersmålet i SFI-

klassrummet. Följande strategier lyftes fram: översättning, jämförelser mellan L1 och 

L2 och elevförklaringar på L1.  

 

4.2.1 Översättning 
Samtliga lärare tycker att det är viktigt att eleverna använder sig av sitt modersmål 

för att översätta från L1 till L2 och tvärtom. Lärare 1 tycker att det är bra att eleverna 

använder sitt modersmål och skriver vad orden betyder på sitt språk. Lärare 2 tycker 

också likadant men bara till en viss del. Hen tycker att det är viktigt att eleverna lär 

sig att förstå texters innehåll utan att alltid veta vad ord betyder rakt av. Lärare 1 

tycker att det är bra att eleverna använder översättning medan lärare 2 tycker att 

hens elever använder lexikon lite för mycket ibland: ” Jag tycker att de har svårt att 

hitta en bra studieteknik för att de vill slå upp allt” (lärare 2). Vidare menar lärare 2 

att elever som är kortutbildade inte alltid har förmågan att förstå vilket ord som är 

rätt ord: ”Det värsta är när de använder googletranslate och kopierar hela texten, det 

blir ingenting av det” (Lärare 2). Vidare berättar lärare 2 om att nya elever som 

kommer från B-kursen blir överraskade över mängden stoff och då vill de använda 

googletranslate för att kopiera och klistra in texten. Hen berättar att hen försöker lära 

dem att de inte behöver slå upp alla ord direkt: ”Men jag försöker lära dem att läsa 

hela texten och de ord som de inte förstår kan de slå upp”. Lärare 2 berättar vidare 

om att hen försöker lära dem använda lexin för där kan de se vad det är för ordklass 

men där uppstår det ett problem eftersom alla elever inte har förståelse för att titta på 

ett svenskt ord i en mening och förstå vad det är för ordklass utan de tar det första 

ordet som kommer upp i lexin och då blir det inte korrekt när eleven försöker 

använda ordet. Hen beskriver att de arbetar mycket med hur man kan använda lexin 

på ett bra sätt: 

 



23 
 

Vi jobbar jättemycket med det och vi brukar när vi läser texter tillsammans så brukar jag 

läsa och förklara på svenska och de ord som de själva upplever det där ordet vill jag ha på 

mitt språk och då skriver vi på tavlan och tar fram det i lexin och tittar tillsammans vilket 

av de orden är det ordet som står i texten (Lärare 2). 

 

Lärare 2 menar också att eleverna måste lära sig att klara sig utan att översätta 

varje ord då de senare måste klara det nationella provet utan att använda 

lexikon: 

 

Jag har inget emot att de översätter men jag vill också att de ska klara sig utan 

översättning för att på test och sådant får man inte översätta då måste man kunna ta sig 

an en text utan att förstå vart enda ord och det är det jag tar upp med mina elever och 

säger att ni måste förstå vad texten betyder utan att förstå allt (Lärare 2).  

 

Vidare förklarar hen hur hen gör i klassrummet: ”ordet obligatorisk förklarar 

jag på svenska och det betyder samma som måste, då förstår de”. 

Lärare 3 håller med lärare 1 och lärare 2 när det gäller användandet av översättning 

men om det sker på rätt sätt. Med det menar lärare 3 att eleverna får översätta vissa 

ord men inte en hel mening eller text. Även lärare 2 framhåller att det är viktigt att 

eleverna använder lexikon på rätt sätt genom att slå upp de ord som de verkligen 

behöver, betydelsebärande ord, alltså substantiv eller verb som är viktiga att förstå. 

Och inte översätta hela texten eller meningen utan de ska översätta svåra ord och inte 

hela tiden. Lärare 3 berättar att hen upplever att eleverna blir beroende av lexikon så 

fort hen låter de översätta något. 

Samtliga elever beskriver att de använder sitt modersmål när de vill översätta ord 

till modersmålet med hjälp lexikon och lexin. Elev 1 och 2 berättar också att de 

brukar översätta en hel text från L2 till L1 och tvärtom.  Eleverna tar också upp en 

viss problematik som uppstår när de använder lexikon. De menar att det inte alltid 

blir rätt: ”första jag ofta jag använder lexikon, titta vad betyder orden. Ibland blir 

konstigt översätta direkt också ibland som ordet gammal, jag försöka använda ord i 

mening men lexikon översätter olika, ibland finns gamla ord som vi använder inte 

nu” (Elev 1).  

Under intervjun framkommer det att eleverna som behärskar flera språk inte 

enbart använder modersmålet vid översättning. Flera elever väljer att översätta till ett 

annat språk som de kan på grund av likheten mellan språken. Elev 4 översätter ord 
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till franska trots att arabiska är hens modersmål men hen tycker att de franska orden 

är närmare det svenska språket ”Men jag använda alltid ordbok på franska inte 

arabiska. Jag tror att det praktisk än arabiska ordbok. Det finns många samma ord 

men skillnad är i slutet av orden” (elev 4). Intressant är att eleven beskriver att hen 

översätter till arabiska när hen vill förstå en hel text men till franska när det handlar 

om enstaka ord. Elev 3 berättar att hen försöker använda det svenska språket och att 

hen ibland översätter från svenska till svenska: ”Jag översätter svenska till svenska 

ibland och det kommer att bli mer och mer ju mer jag lär sig svenska”. I lexin kan 

man nämligen skriva in det svenska ordet. Då kommer det en förklaring på svenska. 

När elev 4 vill berätta något som är lite svårare då skriver hen allting på franska eller 

arabiska (helst franska eftersom språket är mer likt svenska), sedan översätter hen 

det till svenska för att förstå och göra sig förstådd. 

4.2.2 Jämförelser mellan L1 och L2 

Lärare 2 beskriver att eleverna kan jämföra L1 och L2 för att få syn på likheter och 

skillnader i språket när de jämför språken med varandra. Även Elev 3 berättar att hen 

använder modersmålet för att jämföra språken och se likheter och skillnader. Elev 3 

använder sitt modersmål i grammatiken, t.ex. ordföljden när hen jämför ordföljd på 

L1 och L2. Hen jämför även grammatiken med de andra språken hen behärskar. Elev 

3 använder också det tyska språket när hen vill jämföra grammatiken eftersom hen 

tycker att språket är mer likt svenska: ” det hjälper mig därför att jag vet tyska. Tysk 

grammatik är lite skillnad med svensk grammatik, men svensk grammatik är lättare” 

(elev 3) . 

4.2.3 Elevförklaring på L1 
Lärare 3 är väldigt kritisk till att eleverna använder sitt modersmål för att hjälpa 

varandra i klassrummet. Hen beskriver att de inte får förklara på sitt modersmål 

eftersom hen inte kan deras språk och inte heller vet om eleverna översätter eller 

förklarar på rätt sätt. Därför försöker hen få dem att inte tala modersmål i 

klassrummet: ” Jag tycker att de är här för att de ska lära sig svenska och då måste de 

tala svenska med varandra. På rasterna får de tala vilket språk de vill men när de 

kommer till klassrummet då är det svenska som gäller och inte något annat”. Lärare 1 

berättar att eleverna förklarar för varandra på modersmålet. Hen ber dem ofta 

förklara för varandra och översätta ord som de inte förstår. Lärare 2 berättar att hen 

har många elever som pratar samma språk i klassrummet och ibland är det bra när 
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en elev kan förklara för någon annan på modersmålet men ibland kan det gå till 

överdrift och en del elever blir beroende av sina klasskamrater och räknar alltid med 

att den andra ska förklara på modersmålet. Hen poängterar också att hen inte vet om 

förklaringen stämmer eller inte eftersom hen inte kan förstå språket. Lärare 3 menar 

att det är hen som är läraren som har ansvaret för eleverna. Det är hen eleverna ska 

fråga när de inte vet något eller undrar över något. Vidare menar lärare 3 att när 

eleverna frågar henne då vet hen att det handlar om ämnet men om en elev frågar 

någon annan, då börjar en annan elev svara och då byter de språk från svenska till 

modersmålet. Detta tycker lärare 3 inte om och därför förbjuder hen modersmålet i 

klassrummet. Lärare 2 berättar att eleverna själva säger att de pratar för lite svenska 

och att detta beror på att för många elever talar arabiska. När många elever har 

samma modersmål är det lätt att använda modersmålet lite för mycket, anser lärare 

2. Lärare 3 berättar vidare att all fokus är på det svenska språket och att det är viktigt 

för eleverna att förstå det. Samtliga lärare använder det engelska språket för att 

förklara om de har elever som kan engelska.  

Eleverna lyfter också fram att de brukar använda modersmålet för att förklara för 

sina klasskamrater. Elev 1 och 2 brukar tala med sina kamrater och fråga dem om 

ämnet men de tycker att det ibland blir för mycket eftersom många elever i klassen 

talar samma språk. Elev 2 säger att: ”när jag har en fråga till en kompis i klassrummet 

och jag kan inte pratar svenska, pratar arabiska. Min lärare lyssnar på mig och hon är 

arg på mig”. Elev 3 och 4 beskriver att de sällan eller aldrig använder sitt modersmål 

för att tala med andra elever i klassen. De berättar att de försöker hålla sig till det 

svenska språket för att blir bättre på att tala svenska. Elev 3 berättar att det inte finns 

någon som talar hens modersmål så det blir naturligt för hen att använda det svenska 

språket. De berättar dock att det händer att läraren förklarar för dem på engelska 

men att det då handlar om enstaka ord och att detta händer mycket sällan.  

4.3 Faktorer som begränsar/ökar 

modersmålets inflytande 
Under intervjun med lärare 2 framkom det att hen upplever att en del elever 

använder modersmålet mer än andra. Elever som tillhör de stora språkgrupperna så 

som arabiska upplever hen använder sig av modersmålet mycket mer eftersom de är 

så många. Hen tror dock att samtliga elever använder sig av modersmålet men att 

dessa elever hjälper varandra mer och förklarar på modersmålet.  Om en elev är 
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ensam om sitt modersmål begränsar det modersmålets inflytande eftersom eleven 

inte kan tala sitt modersmål i klassen.  

Lärare 2 beskriver också att det finns en skillnad mellan nybörjare och de som har 

kommit längre i sin språkutveckling i L1. Hen berättar att nybörjare använder 

modersmålet mer eftersom de brukar vara efter i språket. Hen menar även att nivån i 

L1 har betydelse. Hen upplever att de kortutbildade använder modersmålet mer.  Hen 

upplever också att äldre elever brukar vara mer benägna att använda lexikon. Lärare 

2 tar också upp att hen ibland har elever som kan engelska och att de har det lite 

lättare eftersom språken är lika. Hen menar att de har en stor fördel eftersom orden 

är lika. Hen berättar också att det kan vara en skillnad mellan språken.  

 Elev 2 lyfte fram att modersmålet är särskilt viktigt i början, när man är nybörjare. 

Då menar hen att det är särskilt viktigt att kunna översätta till sitt modersmål. Elev 3 

och 4 beskriver att de tar hjälp av ett annat språk som de kan istället för deras 

modersmål eftersom språket är mer likt det svenska språket. Elev 2 tar upp att det 

hade varit bättre om hen kunde engelska eftersom språket är mer likt svenska än 

arabiska.  

 Det är enbart elev 3 som beskriver att hen jämför svensk grammatik med 

modersmålet och andra språk som hen kan. Eleven har bosniska som modersmål 

men jämför ofta svensk och tysk grammatik eftersom hen anser att språken är mer 

lika än bosniska och svenska. Elev 1 och 2 beskriver att de talar modersmålet med 

andra klasskamrater för att förstå svenska. Det är också dessa två elever som har 

kortast studiebakgrund.  

4.4 Resultatsammanfattning 
Samtliga elever ser på modersmålet som en resurs vid inlärningen av svenska som 

andraspråk. Flera av lärarna uttrycker dock en oro över att modersmålet kan störa 

inlärningen av det nya språket. En av lärarna har dessutom förbjudit eleverna från att 

använda sitt modersmål i klassrummet.  Lärarna menar att modersmålet ofta 

används på fel sätt. Eleverna blir beroende av sitt modersmål, att hela tiden översätta 

och få allt förklarat på sitt modersmål. Lärarna beskriver också att det är en nackdel 

om många elever i samma klass har samma modersmål och menar att det gynnar 

eleverna när de blir tvungna att använda det svenska språket. En lärare ställer sig 

särskilt kritisk till när andra elever hjälper till och förklarar för andra elever på 
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modersmålet. Hen menar att hen vid dessa tillfällen inte vet om förklaringen blir 

”rätt”.  

Informanterna, både elever och lärare, lyfter fram tre sätt som eleverna tar hjälp av 

modersmålet: Översättning, jämförelser mellan L1 och L2 och elevförklaring på 

modersmålet. En av lärarna ställer sig kritisk till hur eleverna använder sig av lexikon 

och menar att eleverna måste lära sig att förstå en text utan att slå upp varje ord. 

Lärare 1 nämner att hen tycker att det är viktigt att eleverna kan jämföra L1 och L2 

och se skillnader och likheter, men hen beskriver inte hur detta ska gå till eller hur 

hon arbetar med detta. En av eleverna lyfter fram att hen brukar jämföra L1 och L2, 

gällande språkets uppbyggnad, regler och grammatik. När jag frågade hur detta 

brukar gå till, beskrev hen att hen gör detta på egen hand och oftast hemma.  

 

5 Diskussion 
Elever var eniga om att modersmålet är en resurs vid inlärningen av svenska som 

andraspråk men flera av lärarna uttrycker dock en oro över att modersmålet kan 

störa inlärningen av det nya språket. En av lärarna var extra kritisk till användningen 

av modersmålet och trots att hen själv beskrev att eleverna kan ta hjälp av 

modersmålet, har läraren förbjudit eleverna från att tala sitt modersmål i 

klassrummet. Hen motiverar detta genom att det är det svenska språket som eleverna 

ska lära sig. En av eleverna uttryckte också att hens lärare blev arg då de talade 

modersmålet i klassrummet. Här kan vi tydligt se det som Abrahamsson (2009) 

skriver om; en rädsla för att närvaron av modersmålet ska störa inlärningen av nya 

språk. Kan detta bero på att det inte finns tillräcklig forskning om modersmålets 

betydelse för vuxna andraspråksinlärare? I dag är forskare eniga om modersmålets 

betydelse för barn och ungdomars språk- och kunskapsutveckling. Mörnerud (2010) 

skriver dock att modersmålet kan vara ännu viktigare för vuxnas lärande och att 

risken för att modersmålet skulle hindra inlärningen är överdriven. Man kan också 

fråga sig vad ett förbud sänder för signaler till eleverna? När vi förbjuder 

modersmålet och modersmålet blir något förbjudet, signalerar vi att flerspråkighet är 

något negativt. Vi kan fråga oss vilka konsekvenser detta kan få. Precis som 

Mörnerud (2010) framhåller, påverkar inte detta enbart SFI-elevernas syn på 

flerspråkighet och modersmålet, utan många av de vuxna SFI-eleverna har barn och 
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ungdomar som kommer påverkas av föräldrarnas syn och detta kan i sin tur påverka 

barnens kunskaps- och språkutveckling negativt. Sedan finns det självfallet, precis 

som lärarna och eleverna beskriver, en problematik när modersmålet tar över. Det är 

alltid lätt att använda modersmålet lite för mycket när möjligheten finns, eftersom 

modersmålet fungerar som en trygghet.  

 En av lärarna berättar att hen upplever att elever som tillhör de små 

språkgrupperna lär sig svenska snabbare än elever som tillhör de stora 

språkgrupperna som t.ex. arabiska. Hen tror också att en orsak till detta är att de 

tvingas använda det svenska språket mer än de som hela tiden kan ta hjälp på sitt 

modersmål. Är det så att dessa elever gynnas av att de tvingas använda det svenska 

språket? Jag tror inte riktigt att det är så enkelt. Dessa elever kommer ofta från 

europeiska länder och språken ligger närmare det svenska språken än t.ex. arabiska 

eller somaliska, vilket kan vara en bidragande orsak. Från de större språkgrupperna 

kommer dessutom många kortutbildade elever vars skolsystem skiljer sig från det 

svenska skolsystemet.   

 Under intervjuerna framgick tre olika sätt som eleverna tar hjälp av 

modersmålet i SFI-lärarnas klassrum: översättning, jämförelser mellan L1 och 

L2 samt elevförklaring på L1. Den form av översättning som nämns är främst 

översättning av enstaka ord med hjälp lexikon eller lexin. En av lärarna ställer 

sig, precis som Wellros (2004:664), kritisk till användningen av ordböcker på 

SFI. Hen lyfter dock inte fram språkets semantik och pragmatik som Wellros 

utan läraren menar att eleverna tar första bästa ord i lexikon och att det då kan 

bli fel ordklass. Eleverna måste ha en förståelse för ordklasser för att veta vilket 

ord som passar. Även eleverna beskrev denna problematik, att det är svårt att 

veta vilket ord som passar. En av lärarna beskrev dock att hen visar eleverna hur 

man kan använda lexin och jämföra med ordet i texten för att hitta rätt ord. 

Läraren beskriver vidare att hen vill att eleverna ska kunna klara sig utan 

lexikon för att klara det nationella provet.  

En av lärarna menar att det är viktigt att eleverna jämför modersmålet med 

det svenska språket för att se likheter och skillnader men det framkommer inte 

om detta är något som hen arbetar med tillsammans med eleverna eller om 

eleverna gör detta på egen hand. När lärarna talar om användning av 

modersmålet handlar det främst om översättning genom lexikon och med hjälp 

av kamrater. En av lärarna tar upp att eleverna kan jämföra språken men inte 
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om detta är något som hen arbetar med tillsammans med eleverna. I det 

centrala innehållet för SvA årskurs 7-9 står det att man ska jämföra 

meningsbyggnad på elevens modersmål och svenska men det står inte i 

kursplanen för SFI. Borde inte vuxna andraspråksinlärare ha nytta av att kunna 

jämföra grammatiken? Wedin (2010:35) framhåller att det i all undervisning är 

viktigt att bygga på deltagarnas tidigare kunskap och erfarenhet. Borde inte 

elevernas tidigare språkkunskaper vara något som lärarna borde ta hänsyn till 

och bygga vidare på? Under lärarutbildningen får vi som läser svenska som 

andraspråk läsa en kurs som heter Grammatik i ett kontrastivt perspektiv. 

Under denna kurs jämför vi grammatik på olika språk. Man behöver inte kunna 

ett språk för att kunna jämföra grammatiska regler. Detta är ju även ett 

ypperligt tillfälle att värdesätta och ta tillvara på elevernas kunskaper och 

erfarenheter. Bland andra Ismail skriver om detta som en strategi. Men inte 

enbart en jämförelse mellan grammatiken utan även en jämförelse mellan 

språkens ”kultur”.  

Varken lärare eller elever lyfter fram kodväxling som ett verktyg i 

klassrummet men en av lärarna beskriver att hens elever ofta förklarar för 

varandra på modersmålet. En av lärarna har dock förbjudit modersmålet helt 

och lärare 2 problematiserar elevförklaringar på modersmålet eftersom läraren 

inte vet om förklaring är den ”riktiga”. Intressant är att samtliga lärare använder 

det engelska språket när de har elever som kan engelska. Då har läraren kontroll 

över förklaringen men när eleverna förklarar på sitt modersmål, upplever 

förmodligen lärarna att de förlorar kontrollen. Mörnerud (2010) skriver om 

detta. Hon menar att modersmålet blir ett oanvändbart verktyg om läraren har 

anledning att bli misstänksam av att inte förstå de studerandes samtal. Jag 

förstår att läraren menar väl och värnar om sina elever när läraren poängterar 

att det är viktigt att eleverna får ”rätt” förklaring men samtidigt tror jag inte att 

man måste förbjuda modersmålet i klassrummet.  Idag vet vi att vi lär av 

varandra, i enlighet med det sociokulturella perspektivet. Jag ser inga större 

svårigheter i att eleverna förklarar för varandra på sitt gemensamma 

modersmål, för att sedan övergå till det svenska språket. Och precis som 

Mörnerud (2010) skriver, är det lärarens uppgift att finna en balans mellan att 

utmana deltagarna att våga pröva och utveckla andraspråket samtidigt som det 

måste vara tillåtet att använda och utveckla modersmålet tillsammans med 
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studiekamrater. När eleverna får förklara på sitt modersmål kan elever som har 

kommit lite längre i språkutvecklingen i L2 hjälpa andra elever genom att 

förklara på modersmålet. Jag tror precis som Kraschen (2009) och Mörnerud 

(2010) att det är just detta som är lärarens uppgift. Det är enkelt att förbjuda 

modersmålet men desto svårare att arbeta fram ett effektivt sätt att använda 

modersmålet på i undervisningen. Läraren måste givetvis tala med eleverna om 

när och hur de ska använda modersmålet för att nå bästa möjliga resultat. 

Exempelvis när det handlar om att förklara på modersmålet. Förklaringen 

borde alltid sluta med en förklaring på svenska. Läraren inleder med att förklara 

på svenska. Sedan kan elever hjälpa varandra på modersmålet och till sist 

återvänder samtliga elever till den svenska förklaringen.  

Abrahamsson (2009) skriver om faktorer som begränsar modersmålets 

inflytande. En lärare lyfter fram att det är en fördel om eleven kan engelska 

eftersom språken är lika. Vilket stämmer överens med en faktor som 

Abrahamsson beskriver påverkar modersmålets inflytande, likhet mellan 

språken. Resultatet från elevintervjuerna visar att modersmålets inflytande tog 

sig olika uttryck hos de fyra eleverna. Elev 1 och 2 med kort studiebakgrund 

beskrev båda två att de ofta förklarar för varandra på L1 i klassrummet medan 

elev 3 och 4 med längre studiebakgrund beskrev att de försökte hålla sig till det 

svenska språket. De två eleverna med kortast studiebakgrund studerade C-kurs 

medan de andra med längre studiebakgrund studerade D-kursen och de hade 

således kommit längre även i språkutvecklingen i L2. Detta stämmer väl överens 

med hur Abrahamsson menar att nivån i L1 och L2 påverkar modersmålets 

inflytande. Endast en av eleverna beskrev att hen brukar jämföra grammatiken i 

L1 och L2. Denna informant har längre studiebakgrund och bosniska som 

modersmål. Hen väljer också att jämföra tyska och svenska trots att hens 

modersmål är bosniska då hen tycker att grammatiken påminner om varandra. 

Detta stämmer väl överens med hur Abrahamsson framhåller att likhet och 

lingvistiskt avstånd påverkar modersmålets inflytande. Anledningen till att elev 

1 och 2 inte jämför grammatiken på L1 och L2 kan vara att de helt enkelt inte 

har den kunskapen i L1 då de har så pass kort studiebakgrund. Detta är något 

som lärare måste beakta. Om man undervisar elever med lång studiebakgrund 

kommer de förmodligen ha en större nytta av kontrastiva analyser med fokus på 

grammatik än kortutbildade elever. Dock tror jag att enkla grammatiska 
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jämförelser utan svåra begrepp kan vara till nytta även för de kortutbildade 

eleverna. I vårt förstaspråk vet vi, precis som Kraschen (2009) beskriver, vad 

som är rätt eller fel trots att vi inte kan några direkta regler. T.ex. i arabiska 

böjer man verbet efter person: Hon skriver: Taktubu och Han skriver: Yaktubu. 

Detta kan alla som har arabiska som modersmål trots att de inte har fått någon 

formell utbildning i grammatik.  

5.1 Metoddiskussion 
I studien gjordes ett bekvämlighetsurval. I efterhand kan jag ställa mig kritisk till hur 

urvalet gick till. Jag tror att det faktum att jag kände till lärarna innan, kan ha 

påverkat själva intervjusituationen, men detta bidrog också till att lärarna kände sig 

bekväma och avslappnade under intervjuerna. Även Denscombe (2011:39) ställer sig 

kritisk till bekvämlighetsurval i vetenskaplig forskning, men han menar dock att de 

flesta forskare gör någon form av bekvämlighetsurval eftersom forskare har 

begränsade resurser till sitt förfogande. I efterhand skulle jag ha velat komplettera 

med observationer för att se hur modersmålet faktiskt användes i undervisningen. 

Med hjälp av intervjuer kan jag bara redogöra för hur lärarna och eleverna beskriver 

att de gör, inte hur det faktiskt ser ut i verkligheten.  

 

5.2 Vidare forskning 
Det vore intressant att studera hur modersmålet faktiskt används i SFI-

undervisningen. Det vore även intressant att studera om måluppfyllelsen ökar vid 

modersmålsbaserad svenskundervisning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor (lärare) 

1. Vilka språk talar du?  

2. Vilken studieväg undervisar du?  

3. Viken nivå undervisar du? 

4. Vilket/vilka språk använder du i klassrummet? 

5. Tycker du att det är viktigt att dina elever använder sig av sitt modersmål som 

stöd vid inlärningen av svenska som andraspråk? Och i så fall när? Hur? 

6. På vilket sätt låter du eleverna använda modersmålet som stöd vid inlärningen 

av svenska som andraspråk? 

7. Upplever du att dina elever använder sig av modersmålet som stöd vid 

inlärningen av svenska som andraspråk? Och i så fall när? Hur? 

8. Upplever du att det finns grupper i form av ålder, modersmål som tar hjälp av 

modersmålet mer eller mindre? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor (elever) 

1. Vilka språk talar du? 

2. Vad är ditt modersmål? 

3. Vilket språk är ditt starkaste språk? 

4. Vilken nivå studerar du? 

5. Hur många år har du studerat i ditt hemland? 

6. När använder du ditt modersmål för att lära dig svenska? 

7. Hur använder du ditt modersmål för att lära dig svenska? 

8. Tror/tycker du att det är viktigt att använda sitt modersmål? Varför? Varför 

inte? 

9. Tycker du att det hjälper dig? 

 

 


