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I studien undersöks i vilken omfattning elever med arabiska som modersmål på en 

högstadieskola i Mellansverige har valt att läsa arabiska som modersmål, samt hur de 

motiverar sitt val att delta eller avstå från att delta i undervisningen i arabiska som 

modersmål. Studien är genomförd med en kvantitativ metod i form av enkäter samt 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Resultaten åskådliggör att 

majoriteten av informanterna deltar i modersmålsundervisningen men det är 

betydligt fler utrikesfödda än inrikesfödda som deltar och något fler flickor än pojkar. 
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Den vanligaste orsaken till att delta beskrivs som att föräldrarna vill att de ska delta 

och den vanligaste orsaken till att avstå från modersmålsundervisningen är att 

eleverna inte tror att de har någon nytta av det arabiska språket i Sverige. Resultaten 

visar tydliga skillnader mellan urvalsgrupperna. Det vanligaste svaret bland de 

utrikesfödda flickorna är att de valt att läsa sitt modersmål eftersom de vill få betyg i 

ämnet medan de inrikesfödda flickorna samt de inrikesfödda och de utrikesfödda 

pojkarna uppger att föräldrarna vill att de ska delta. Bland de inrikesfödda flickorna 

uppger de flesta som valt att avstå från modersmålsundervisningen att de gjort det 

eftersom de inte anser att det är viktigt att de utvecklar sitt modersmål. De 

utrikesfödda flickorna och pojkarna menar att de inte har någon nytta av sitt 

modersmål i Sverige och de inrikesfödda pojkarna har valt att avstå då de inte tror att 

de kan få betyg i ämnet. Resultaten från intervjuerna stämmer väl överens med 

resultaten från enkäterna. Informant 1 som har valt att läsa arabiska beskriver att han 

valt det eftersom han vill få ett betyg i ämnet. Han beskriver också att han har ett 

högt betyg i arabiska och att det höjer hans meritvärde. Informant 2 som valt att 

avstå från att läsa sitt modersmål, menaratt han inte skulle nå ett betyg i ämnet och 

att modersmålsläraren till och med avrått honom från att delta på grund av att han är 

så pass svag i språket. Studiens slutsatser är att forskning om 

modersmålsundervisningens positiva effekter måste nå fram till elever och föräldrar 

om vi eftersträvar ett högre deltagande i modersmålsundervisningen.  

 

 

Nyckelord: modersmål, arabiska, modersmålsundervisning, attityd 
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1 Inledning 

Dagens svenska samhälle präglas av en rik kulturell mångfald. Detta visar sig givetvis 

även inom skolans värld där elever med invandrarbakgrund inte längre är något 

ovanligt och främmande. Idag finns det klasser där majoriteten av eleverna har 

invandrarbakgrund, vilket givetvis ställer nya krav på skolans verksamhet. I skolans 

värdegrund står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov och att lärande och kunskapsutveckling ska ha utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Detta betyder att skolan idag 

måste bejaka människor med olika kulturell bakgrund och anpassa undervisningen 

efter detta (Lgr11:8). 

I dagens mångkulturella samhälle är flerspråkighet en viktig tillgång. Synen på 

flerspråkighet som något positivt är emellertid inte något vi ska ta för givet. Det var 

inte alltför länge sedan man såg på flerspråkighet som något negativt för barnets 

språkutveckling. Inom skolans värld möter vi många elever som är naturligt 

flerspråkiga, vilket vi måste värna om. Flerspråkiga barn och ungdomar är och 

kommer att bli en viktig tillgång i vårt mångkulturella samhälle. Trots detta är det 

inte ovanligt att elever väljer att avstå från modersmålsundervisningen i den svenska 

skolan. 

Jag ser på tvåspråkighet och flerspråkighet som en tillgång och jag anser att alla 

andraspråkselever ska få möjligheten att utveckla alla sina språk på bästa möjliga 

sätt. Jag ser inte på modersmålet som något som stör andraspråksinlärningen utan 

något som hjälper och stöttar den. I dag är det inte ovanligt att elever väljer att avstå 

från att läsa arabiska som modersmål i den svenska skolan och det är detta som min 

studie avser att undersöka, i vilken omfattning elever väljer att delta i 

modersmålsundervisningen samt varför elever väljer att läsa eller avstå från arabiska 

som modersmål i den svenska skolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning elever på en högstadieskola i 

Mellansverige väljer att läsa arabiska som modersmål och hur dessa elever motiverar 

sitt val att läsa eller avstå från arabiska som modersmål.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

1. I vilken omfattning väljer elever att läsa arabiska som modersmål på en 

högstadieskola i Mellansverige? 

 

2. Hur motiverar eleverna sitt val att läsa eller avstå från att läsa arabiska som 

modersmål? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis begreppsdefinitioner som används i 

studien. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning i området.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Begreppen tvåspråkighet, modersmål, förstaspråk och andraspråk är relativt nya 

begrepp och det finns olika definitioner i tidigare forskning. Därför har jag valt att 

kort redogöra för olika definitioner av begreppen och den definition som jag har valt 

att använda mig av i min studie.  

 

2.1.1 Modersmål/förstaspråk 

Gisela Håkansson (2003:17) skriver att modersmålet betraktas som det svenska 

språket som skolämne i svensk uppslagsbok från 1942-1955.Enligt Tove Skutnabb-

Kangas (1981)finns det fyra olika typer av definitioner av förstaspråk: ursprung, 

behärskning, funktion och attityd. Enligt ursprungskriteriet är modersmål och 

förstaspråk det språk som man lär sig först. Enligt kompetenskriteriet är 

modersmålet det språk som individen behärskar bäst. Funktionskriteriet ser till 

användningen av språket och modersmålet blir då det språk som man använder mest. 

Den sista definitionen är attitydkriteriet. Då ser man till individens attityd till språket 

och det språk som man identifierar sig med bör då också vara individens modersmål. 

I min uppsats har jag använt mig av Skolverkets (2002:12) definition av modersmål. 

Modersmål är synonymt med barnets förstaspråk och avser det språk som barnet har 

lärt sig först och ämnet modersmål. 

 

2.1.2 Tvåspråkig/ flerspråkig 

Även begreppet tvåspråkighet har använts med olika definition av olika forskare. 

Tove Skutnabb-Kangas (1981) skriver om fyra olika definitioner av tvåspråkighet. Om 

man ska avgöra om en individ är tvåspråkig eller inte kan man välja att se till 

ursprung, kompetens, funktion eller attityd. Om man ser till attitydkriteriet måste 

individen se sig själv som tvåspråkig och om man ser till funktionskriteriet måste 

individen använda båda språket o.s.v. Håkansson (2003:20) skriver att Skolverkets 

(2002) definition av tvåspråkighet och flerspråkighet skiljer sig från många andra 
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definitioner. Detta menar hon eftersom det måste vara ett annat modersmål än 

svenska inblandat för att tvåspråkighet eller flerspråkighet ska gälla. Håkansson 

definierar tvåspråkighet som ”användning av två språk, oavsett om det är barn som 

vuxit upp med två språk i familjen eller barn som utvecklat två språk på annat sätt” 

(2003:26). Hon beskriver också två olika typer av tvåspråkighet: simultan 

tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet är när man lär sig 

två språk parallellt. Successiv tvåspråkighet är när man lär sig sitt andra språk efter 

tre års ålder. När jag använder begreppet tvåspråkighet eller flerspråkighet förhåller 

jag mig till Håkanssons (2003) definition av begreppen.  

2.1.3 Andraspråk 

Enligt Skolverket (2002:4-5) är andraspråk det språk som en person lärt sig efter sitt 

modersmål i den miljö där andraspråket talas. Håkanssons (2003:26) definition 

skiljer sig från Skolverkets, då hon skriver att andraspråk är alla språk som man 

tillägnar sig efter förstaspråket. I min studie har jag valt att använda mig av 

Håkanssons definition av begreppet andraspråk. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Modersmålsundervisningens historia 

Fram till 1975 fokuserade skolan främst på att ge invandrarbarnen stöd i det svenska 

språket men 1975 förändrades detta. Då blev det skolans ansvar att stödja 

invandrarbarnens tvåspråkighet genom att erbjuda hemspråksundervisning och 

svenska som andraspråk. Hon skriver vidare att hemspråksreformen innebär en 

skyldighet för kommunen att anordna undervisningen men de berörda eleverna har 

ingen skyldighet att delta. 1997 bytte man namnet från hemspråk till 

modersmålsundervisning, då man ansåg att språket inte enbart skulle förknippas 

med hemmet (Håkansson 2003:76) 

1991 decentraliserades den svenska skolan. Då övergick skolan från statligt till 

kommunalt styrd. Det fria skolvalet och den marknadsstyrda skolan har skapat 

klyftor mellan välställda och framgångsrika familjer och socialt och 

utbildningsmässigt mer utsatta familjer. Det fria skolvalet har också specifikt 

påverkat flerspråkiga elever. Efter kommunaliseringen prioriterade kommunerna 

bort modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning, vilket ledde till att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Modersm%C3%A5l
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friskolor blev det enda alternativet för föräldrar som ville att barnen skulle bli 

funktionellt två- eller flerspråkiga. När svenska som andraspråk fick en egen kursplan 

i mitten av 1990-talet stärktes ämnet men eftersom kursplanen är så pass lik 

kursplanen i svenska innebar förändringen också en reduktion av 

andraspråksperspektivet. Enligt Birgitta Brorsson och Jarmo Lainio(2015)stärker 

detta synen på modersmålssvenskan som den enda normen oavsett bakgrund. De 

menar också att modersmålsreformen, då modersmål ersatte hemspråk, innebar en 

nedrustning och urholkning av modersmålsundervisningen.  

 

 

2.2.2 Tvåspråkiga barn i skolan 

Föreställningen om att tvåspråkiga barn som utvecklar ett av sina språk, blir sämre 

på det andra språket, kallas för balanshypotesen. Vi människor skulle, enligt denna 

hypotes, inte få plats med hur många språk som helst i våra sinnen (Einarsson 2009: 

s. 337). Forskare, bland andra Jim Cummins, har prövat denna hypotes. Cummins 

har undersökt graden av skolframgång för barn i tvåspråkiga program. I Canada kan 

medelklassbarn med engelska som förstaspråk i tidig ålder välja att läsa franska som 

andraspråk och sedan tar det franska språket över som undervisningsspråk. Detta 

kallas för additiv tvåspråkighet: ”de adderar ett nytt språk till sitt första utan att det 

första förlorar något genom detta” (Einarsson 2009:338). Dessa program har, enligt 

Cummins, gynnat både barnens ämneskunskaper och barnens språkkunskaper.  

Tvåspråkighetsundervisning för minoritetsbarn i Sverige har emellertid präglats av 

en rad misslyckanden. Minoritetsbarn i Sverige har genom förberedelseklass fått lära 

sig en basal svenska för att sedan enbart få utbildning på majoritetsspråket svenska.  

Detta kallas för övergångstvåspråkighet (transitional bilingualism). Cummins menar 

att detta kan leda till subtraktiv tvåspråkighet, det vill säga att man genom att enbart 

fokusera på majoritetsspråket, förlorar förmågor på modersmålet. Cummins menar 

att det alltid, vid misslyckad tvåspråkighetsundervisning, handlat om subtraktiv 

tvåspråkighet. Det är, enligt Cummins, avgörande för elevens skolframgång att båda 

språken får utvecklas i undervisningen. 

Ofelia Garcia (2014) är inte lika positivt inställd till de tvåspråkiga programmen 

som Cummins. Hon skriver om den förändrade synen på flerspråkighet och menar att 

de tvåspråkiga programmen som alltmer har hamnat i fokus normaliserar vissa språk 

så som engelska och spanska i USA. Minoritetsspråken hamnar i skymundan och 



11 
 

uteblir från den tvåspråkiga utbildningen. I och med att fokus flyttas från 

flerspråkighet (bilingualism) till tvåspråkighet (duality) hamnar minoritetsspråken i 

kläm. Elever med minoritetsspråk som modersmål hänvisas istället till en 

undervisning utanför ramen för den ordinarie skoldagen.  

Virginia P Collier (1987) skriver att inlärningen av ett andraspråk aldrig är enkel. 

Människor tycks tro att det är ganska enkelt för unga barn att lära sig ett andraspråk 

men andraspråksforskare har dokumenterat en väldigt komplicerad process som äger 

rum under en lång tid. Den allmänna synen om att unga barn lär sig ett språk 

snabbare än äldre barn och vuxna har länge varit omdiskuterad. Cummins (1981) 

menar att äldre barn som redan har akademiska kunskaper i förstaspråket kan 

överföradessa kunskaper till andraspråket och att de på så sätt kan lära sig 

andraspråket snabbare än yngre barn som saknar detta. I Virginia P Colliers studie 

undersöktes ålderns inverkan på andraspråkstillägnande. Syftet var att undersöka 

hur snabbt informanterna lärde sig en ändamålsenlig nivå i andraspråket för att klara 

av akademiska studier i samtliga ämnen. Resultaten visar att studenter som 

påbörjade inlärningen vid 8-11 års ålder lärde sig snabbast. Yngre barn i åldrarna 5-6 

år skulle enligt studien behöva 2-3 år mer för att nå en ändamålsenlig nivå. 

Ungdomar i åldern 12-15 år behövde längst tid för att tillägna sig språket.  

 

2.2.3 Modersmålet som en resurs 

Kenneth Hyltenstam (2010:314 - 315) beskriver hur språkutvecklingen ser ut när 

modersmålet är ett minoritetsspråk. Språkbehärskningen varierar väldigt mycket 

beroende på hur mycket stimulans barnet får i sitt modersmål och situationen är 

oftast mindre gynnsam när språket är ett minoritetsspråk. Vidare skriver han om 

orsaker till varför barnet får en begränsad stimulans i språket. Det kan bero på att det 

är få personer i omgivningen som behärskar språket som t.ex. enbart föräldrarna 

eller bara en förälder. Det finns även barn som endast talar modersmålet hemma och 

som inte läser det i skolan.  

Hyltenstam (2010:327) framhåller hur viktigt modersmålet är för 

andraspråkselevers utveckling av andraspråket. Åsa Wedin (2010:25) skriver att 

förstaspråket kommer att påverka utvecklingen av det andra språket eftersom 

andraspråksinläraren redan har utvecklat ett språksystem. Förstaspråket kan påverka 

delar som uttal, meningsbyggnad, böjningar, samtalsmönster, kroppsspråk och 
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sociala och kulturella företeelser. Niclas Abrahamsson (2009:236) menar att 

modersmålspåverkan ofta uppmärksammas i form av negativ transfer, det vill säga 

att inläraren för över delar från förstaspråket som avviker från målspråksformen. 

Detta upptäcker omgivningen genom språkliga fel. Abrahamsson menar emellertid 

att förstaspråkspåverkan även kan bidra till en positiv transfer då det som överförs 

överensstämmer med målspråket. Abrahamsson poängterar därför att modersmålet 

bör ses som en resurs snarare än ett hinder för andraspråksutvecklingen. Även Erton 

Ismail (2009:1-2) skriver att många ser på modersmålet som ett hinder för 

språkinlärning. Han menar dock att modersmålet, om det används på rätt sätt, kan 

underlätta inlärningen av andra språk. I kursplanen för svenska som andraspråk 

årskurs 7-9 står det att eleverna ska kunna jämföra modersmålet och det svenska 

språket. Detta för att se likheter och skillnader mellan språken, vilket i sin tur kan 

underlätta språkinlärningen (Lgr11).  

Hyltenstam skriver vidare att elever med ett annat modersmål än svenska får en 

bättre språkutveckling och framgång i skolan vid deltagande i någon form av 

modersmålsundervisning. Dessutom är modersmålsundervisningen viktig för 

inlärning och utveckling av det andra språket. Vidare tar han upp att syftet med 

modersmålsundervisning i början är att ge eleverna chans att kunna utveckla sina 

skolkunskaper på modersmålet eftersom de kan sakna tillräckliga kunskaper i det 

andra språket (Hyltenstam 2010:327). Även Monica Axelsson (2004:505) 

konstaterar att undervisning och användning av förstaspråket har en stor betydelse 

för inlärning av det andraspråket. Hon menar att om barnet har ett annat förstaspråk 

är det oerhört viktigt för barnet att få möjlighet att läsa sitt modersmål men samtidigt 

utveckla andraspråket för barnets tänkande och lärande i framtiden (Axelsson 2014: 

505). Vidare skriver Axelsson att ” ju mer barnen utvecklar tankar och kunskaper 

genom förstaspråket på en åldersadekvat nivå, desto bättre kommer de att klara sin 

ämnesutveckling på andraspråket i slutet av sin skolgång” (Axelsson 2004: 518). 

En studie från Skolverket (2008:19–20) visar att modersmålsundervisningen är en 

marginaliserad verksamhet inom den svenska skolan. I genomsnitt deltar drygt 

varannan berättigad elev i undervisningen. Undervisningen förläggs ofta efter skoltid 

och många elever väljer bort modersmålsundervisningen, eftersom den konkurrerar 

med deras fritidsintressen. En del föräldrar anser dessutom att undervisningen i 

modersmålet inverkar negativt på barnets chanser att lära sig svenska. 
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Det statistiska materialet i studien redovisar ett genomsnittligt högre meritvärde 

för elever som deltar i modersmålsundervisningen. Man tycks också kunna se en 

effekt av antal år i undervisning. Enligt studien tycks modersmålsundervisningen 

särskilt gynna andragenerationsinvandrade elever, och en möjlig förklaring till detta 

skulle kunna vara att dessa elever har en svagare förankring i sitt modersmål än de 

utlandsfödda eleverna. Brorsson och Lainio (2015) anför en paradox i detta 

sammanhang: 

 

Det finns både statistik som visar att elever med flerspråkig bakgrund, som kontinuerligt 

deltagit i modersmålsundervisningen, lyckas bättre än genomsnittet (Skolverket 2008b) 

och andra siffror som visar på att de halkar efter och hamnar utanför de ordinarie 

ramarna för skola och högre utbildning (till exempel Skolverket 2011c).  

 

Hon förklarar sedan dessa motsägande resultat genom att lyfta fram tidpunkten 

för invandring och föräldrars utbildningsbakgrund som en betydande faktor. I 

Skolverkets rapport Flera språk – fler möjligheter (2002:78) lyfter de fram 

modersmålsundervisningens betydelse för elevernas identitetsskapande och 

självförtroende. De menar att man genom modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning kan hjälpa barn och elever med dubbel kulturell 

bakgrund att utvecklas som flerspråkiga och flerkulturella individer och att 

detta kommer att stärka eleverna i deras identitetsskapande.  

Även Arja Paulin m.fl. (1995:17) beskriver modersmålets betydelse för individens 

språk-, personlighets- och tankeutveckling. Genom att eleven lär sig att kommunicera 

på sitt modersmål kan eleven ta del av det kulturella arvet och den egna kulturens 

litteratur. Detta är i sin tur viktigt för att stärka elevens självkänsla och självbild. De 

skriver vidare att litteraturen och den muntliga traditionen innehåller en viktig del av 

det kulturella arvet. Genom att man arbetar med litteraturen kommer eleverna även 

arbeta med sin dubbla kulturella identitet som tvåspråkig. 

Även Jan Einarsson (2009:39) framhåller att människans första språk oftast är en 

kraftfull markör av hennes identitet. Han skriver vidare att människor inte överger 

sitt modersmål utan starka skäl. Anders Lange och Charles Westin (1981:324) 

beskriver den etniska identitetens genomslagskraft. De menar att den etniska 

identiteten är sammanvävd med språket och att modersmålet har en existentiell 

betydelse för varje människa. Genom språket lär vi oss beteendenormer och genom 

vårt språk och den etniska identiteten skapar vi en gruppidentitet tillsammans med 
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familj och släkt. Det egna språket är inte enbart något som särskiljer oss från andra 

människor utan även något som identifierar oss med den egna språkgruppen.  

 

2.2.4 Samverkan 

Enligt Margareta Holmegaard & Inger Wikström (2004:540) måste alla lärare 

samverka och utarbeta en gemensam språkpedagogik för att lyckas främja 

tvåspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Nyckelpersoner i detta arbete är, 

enligt Holmegaard och Wikström, lärare i svenska som andraspråk, 

modersmålslärare och skolbibliotekarier. Även Arja Paulin (1995)  poängterar detta. 

Hon menar att ett samarbete lärarna emellan är en av de viktigaste förutsättningarna 

för att elevernas språk- och kunskapskutveckling. Det är viktigt att hemspråksläraren 

känner till vad eleverna arbetar med i svenska som andraspråk.  

Axelsson (2004:525) påpekar hur viktigt det är att involvera föräldrar i elevernas 

tvåspråkiga utveckling och att föräldrar ska inse att tvåspråkighet är en viktig 

tillgång. Axelsson skriver ”Samarbetet mellan föräldrar och skola är viktigt och att 

lärare och föräldrar hittar former att stödja barnets utveckling oberoende av 

föräldrarnas utbildningsnivå.” (Axelsson 2004: 525). 

 

2.2.5 Attityder 

Einarsson (2009:217) skriver att en attityd kan definieras som ”en benägenhet att 

konsekvent reagera gillande eller ogillande mot en viss företeelse”. Företeelsen kan 

vara en person, en grupp, ett språk, ett språkligt uttryck och så vidare. Attityder 

behöver inte riktas mot andra personer utan en attityd kan även vara riktad mot en 

persons eget språk. Einarsson skriver att attityder brukar beskrivas 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).  Einarsson menar att det är svårt att veta om attityden handlar 

om språket eller om språkbrukaren. Oftast handlar en attityd riktad mot språket 

egentligen om en attityd mot de som talar språket. Attityder beskrivs ofta i negativa 

ordalag men faktum är att attityder har en viktig funktion. Attityder hjälper oss 
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nämligen att förstå vår tillvaro. Vi utvecklar attityder under vår barndom (den 

primära socialisationen) och då har föräldrarna en betydande roll. Under den 

sekundära socialisationen finns det även andra som påverkar våra attityder, såsom 

kamrater, lärare och massmedier.  

 

2.2.6 Attityder till modersmålsundervisning 

Thomas och Colliers (2001) 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. Seija Wellros (2010:89) skriver 

att skolan på många sätt en spegel av sin omgivning. Hon menar att barnen som går i 

skolan representerar sina hem och att de tar med sig dessa värderingar till skolan. 

Elisabeth Mörnerud (2010:53) anför att det är viktigt att man framhåller 

modersmålet som en resurs 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 barn som växer upp i Sverige och som 

påverkas av föräldrarnas attityd och förståelse av samhället. 

I Skolverkets rapport Fler språk-fler möjligheter (2002:151) beskrivs resultaten av en 

kvalitativ undersökning av attityder till modersmål och integration. I studien hade de 

flesta informanter en positiv inställning till det faktum att det finns modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning. Föräldrarna var mer negativa och elever och lärare 

mest positiva. Skolledarna var eniga om vikten av modersmålsundervisning men 

kritiska till hur systemet fungerar. Resultatet visar att en minoritet anser att 

modersmålsstöd och modersmålsundervisning är negativ i sig och inte hör hemma i 

den svenska skolan, med motiveringen att man borde prioritera det svenska språket 

när man bor i Sverige. 

Informanterna som var positivt inställda till modersmålsundervisning lyfte fram 

att modersmålsundervisning är bra för identitetsutveckling, kommunikation, kultur 

och rötter, lärande och språk samt integration. Negativa aspekter av 

modersmålsunderviningen som framkom i studien var organisation, ansvar och 

resurser, tider och lokaler, lärarnas kompetens, språkutveckling, föräldrars krav och 

rådande negativa attityder i samhället.(Skolverket 2002:160). 
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I studiens slutsatser lyfter man fram att modersmålslärarnas kompetens och status 

måste stärkas, att kvaliteten på undervisningen måste höjas, delvis genom att införa 

nationella prov. De skriver också att organisationen måste ses över så att det är så 

enkelt som möjligt för eleverna att praktiskt delta i undervisningen. (Skolverket 

2002:160). 

3. Material och metod 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis val av metod och urval. Sedan beskrivs 

studiens genomförande samt hur materialet har analyserats och tolkats. Därefter 

återfinnes en genomgång av studiens validitet och reliabilitet och till sist de etiska 

aspekterna i studien.  

 

3.1 Val av metod 

I studien har en metodkombination använts, det vill säga två olika metoder för att 

samla in data. Metoderna som har kombinerats är enkät och intervju. Enligt Martyn 

Denscombe (2011:152) används metodkombination för att validera forskningen dvs. 

öka studiens träffsäkerhet. Om resultaten från de två olika metoderna stämmer 

överens med varandra, blir resultaten mer tillförlitliga jämfört med om man endast 

använder en metod. Denscombe menar även att validiteten stärks av 

metodkombinationen, eftersom det ger en fullständigare bild av data. Särskilt tydligt 

blir detta när kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras som i studien då den 

kvantitativa metoden enkät har kombinerats med den kvalitativa metoden intervju. I 

studien har enkäter använts för att kunna jämföra resultaten och få in en större 

mängd data. Intervjuer har använts för att få information på djupet. Enligt 

Denscombe (2011:153-154) kan man kombinera metoders starka och svaga sidor. 

Han menar att brister i en metod kan vara styrkor i en annan metod. Enkäter ger inte 

information på djupet och det är svårare att jämföra resultat från en intervju då man 

inte kan intervjua lika många som man kan lämna ut en enkät till. På så sätt 

kompletterar metoderna i studien varandra.  

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Jag hade formulerat färdiga 

frågor innan men frågorna var förhållandevis öppna och flexibla så att informanterna 

kunde utveckla sina svar. Under intervjun utgick jag från enkätfrågorna men jag 

ställde följdfrågor för att få lite mer information än vid enkätsvaren. 
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Denscombe(2011:244) beskriver nackdelar med intervjuer, bland annat 

intervjueffekten. Intervjuer visar vad människor säger att de gör, snarare än vad de 

gör. Syftet med min undersökning var emellertid inte att studera hur informanterna 

agerade utan hur de motiverade valet att läsa eller avstå från att läsa sitt modersmål.   

 

3.2 Urval 

Eleverna som deltog i min undersökning var från en och samma grundskola. 

Missivbrevet lämnades ut till samtliga elever som har arabiska som modersmål i 

årskurs 7-9, totalt 58 elever. 44 elever lämnade in missivbrevet och samtliga 44 elever 

deltog senare i undersökningen. Fördelat i mina fyra urvalsgrupper deltog 3 

inrikesfödda flickor, 19 utrikesfödda flickor, 10 inrikesfödda pojkar och 12 

utrikesfödda pojkar. Jag valde att särskilja pojkar och flickor eftersom jag själv har 

upplevt att flickor i högre utsträckning väljer att läsa sitt modersmål och jag ville 

studera om det fanns sådana skillnader, samt om det fanns skillnader i orsaker till att 

delta, eller avstå från att delta i modersmålsundervisningen.  

Urvalet till intervjuerna gjordes i samråd med läraren. Jag talade om för läraren 

att jag ville intervjua en elev som hade valt att läsa arabiska som modersmål och en 

elev som hade valt att avstå från modersmålsundervisningen. Informanterna som 

ställde upp var båda pojkar. Båda läste svenska som andraspråk men informant 1 

hade vid intervjutillfället varit i Sverige i 1,5 år medan informant 2 var född i Sverige.  

 

3.3 Genomförande 

Innan jag började med enkäter och intervjuer skickade jag hem ett missivbrev till 

vårdnadshavaren för deras godkännande. I brevet skrev jag vad syftet var med 

undersökningen och hur jag skulle gå tillväga med undersökningen. Jag skrev även 

att materialet endast skulle användas i forskningsändamål och att undersökningen 

var anonym. När jag skrev kategorier till mina frågeställningar i enkäten, tog jag hjälp 

av skolverkets rapport Flera språk – fler möjligheter (2002:160). I rapporten har de 

nämligen formulerat orsaker till att elever, föräldrar och skolledare är positivt eller 

negativt inställda till modersmål och integration. Jag var tillsammans med eleverna i 

ett klassrum när de svarade på enkäten. Därefter intervjuade jag de två eleverna. 

Mina informanter kunde när som helst under undersökningen välja att avbryta.  
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3.4 Analys och tolkning 

Jag började med att sortera enkätsvaren efter kön samt efter huruvida eleven var 

född i Sverige eller i utlandet. Syftet med detta urval var att se om det fanns 

skillnader mellan könen. Jag valde att skilja på inrikesfödda och utrikesfödda elever 

eftersom modersmålsundervisningen, enligt forskning, särskilt gynnar inrikesfödda 

elever med utrikesfödda föräldrar, eftersom de ofta har en svagare förankring i sitt 

modersmål än de utrikesfödda eleverna. Det blev med andra ord fyra urvalsgrupper: 

inrikesfödda flickor, utrikesfödda flickor, inrikesfödda pojkar och utrikesfödda 

pojkar. Jag har valt att redovisa svaren angivet i procent för att man lättare ska kunna 

jämföra resultaten mellan de fyra urvalsgrupperna. Jag spelade in intervjuerna, vilket 

har gjort att jag har kunnat lyssna flera gånger på dem för att kunna analysera svaren 

som jag har fått av informanterna på djupet. Intervjuerna transkriberades och skrevs 

ut i pappersform. Sedan färgmarkerades delar från de två intervjuerna som hörde 

ihop. Stukat (2011) menar att man ska undvika att presentera varje fråga för sig. Jag 

försökte därför hitta liknande teman utifrån enkätfrågorna. Jag ville att resultatet 

från intervjuerna skulle ge en djupare bild än vad som kan utläsas av enkätsvaren 

men genom att utgå ifrån enkätfrågorna fick jag ganska snabbt några givna teman 

och det var då relativt enkelt att sammanställa resultaten.  

 

3.5 Validitet 

Denscombe (2011:152) skriver att validiteten stärks vid en metodkombination, då 

forskaren får en fullständigare bild av data, vilket stämmer överens med min studie. 

För att öka studien validitet ytterligare har jag under datainsamlingen frågat mig själv 

om jag verkligen undersöker det jag vill undersöka. Stukat (2005:136) skriver att det 

är viktigt att forskaren är kritisk till sina val, både av metod och av frågor till en 

intervju eller enkät. Givetvis kan svarsalternativen i enkäter påverka hur 

informanterna väljer att svara. Jag anser dock att jag har försökt öka validiteten 

genom att formulera mina svarsalternativ med hjälp av forskning (se under rubriken 

genomförande). Under intervjun framkom det att en elev velat kryssa för flera 

alternativ men att han inte gjorde det då han uppfattade det som att han enbart skulle 

kryssa för ett alternativ. Eftersom jag kompletterade min studie med intervjuer, anser 

jag att validiteten ökar då jag kunde ställa följdfrågor och få mer information på 

djupet.  
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3.6 Reliabilitet 

Under intervjuerna och för att kunna förstå enkäten kunde eleverna ta hjälp av sitt 

modersmål genom att fråga mig på arabiska. Jag anser studiens tillförlitlighet ökar i 

och med detta då jag kan vara mer säker på att eleverna har förstått frågorna. Om en 

elev känner sig osäker i språket kan det också påverka hur eleven besvarar frågor 

under en intervju. Nu visste eleverna att de kunde ta hjälp av sitt modersmål både 

genom att förklara sina tankar och åsikter på arabiska och genom att jag kunde 

förklara frågor och dylikt på arabiska. Jag är dessutom lärare i arabiska och har 

tillräckliga språkkunskaper i både arabiska och svenska för att kunna översätta på ett 

tillförlitligt sätt. Jag spelade in intervjuerna för att kunna lyssna på inspelningarna 

flera gånger och på så sätt öka studiens tillförlitlighet. I studien gjordes ett 

bekvämlighetsurval, då jag valde en skola som jag haft kontakt med sedan tidigare. 

Jag lät också läraren välja ut två elever till intervjun. Jag ville intervjua en elev som 

valt att läsa sitt modersmål och en elev som valt att avstå från 

modersmålsundervisningen. Det visade sig att båda var pojkar men det var inget 

medvetet val från min sida. Detta kan givetvis ha påverkat mina resultat. I min studie 

deltog dessutom betydligt färre inrikesfödda flickor, vilket givetvis kan ha påverkat 

resultatet men resultaten avser aldrig kunna svara på hur alla inrikesfödda flickor ser 

på detta och därför ser jag inte detta som ett problem.  

3.7 Etiska aspekter 

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

De etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Jag har informerat skolan, eleverna och föräldrarna om syftet 

med min undersökning genom mitt missivbrev. Jag har även informerat om att det är 

frivilligt att delta i undersökningen. Eftersom eleverna var under 18 år har 

föräldrarna enligt samtyckeskravet fått avgöra om eleverna ska delta i studien. I min 

undersökning svarade eleverna anonymt på enkäten och intervjun, enligt 

konfidentialitetskravet. Jag informerade skolan, föräldrarna och informanterna om 

att det bara var jag som skulle använda svaren, i enlighet med nyttjandekravet.  
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4. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten under fyra rubriker: 4.1 Deltagande i 

modersmålsundervisning, 4.2 Orsaker till att delta i modersmålsundervisning, 4.3 

Orsaker till att avstå från modersmålsundervisning. Under 4.1 presenteras endast 

resultat från enkätstudien. Under 4.2 presenteras resultat från enkätstudien och från 

intervjun med informant 1 (som deltar i modersmålsundervisningen). Under 4.3 

presenteras resultat från enkätstudien samt från intervjun med informant 2 (som har 

valt att avstå från att delta i modersmålsundervisningen). Resultaten från 

enkätstudien presenteras i procent för att lättare kunna jämföra resultaten mellan 

urvalsgrupperna. I slutet av kapitlet återfinnes en resultatsammanfattning.  

 

4.1 Deltagande i modersmålsundervisning 

34av 44 informanter har uppgett att de läser arabiska som modersmål i skolan, som 

kan utläsas av figur 1 ungefär 77 procent. Det är således cirka 23 procent av 

informanterna med arabiska som modersmål som har valt att avstå från 

modersmålsundervisning i arabiska. Det är fler flickor som har valt att läsa sitt 

modersmål (86 %) än pojkar (68 %).  

 

Figur 1 Informanternas deltagande i modersmålsundervisningen, fördelat på kön, angivet i procent. 

 

Om vi ser till figur 2 som illustrerar skillnaderna mellan urvalsgrupperna, har 67 

procent av de inrikesfödda flickorna valt att läsa sitt modersmål men hela 89 procent 

av de utrikesfödda flickorna.  Det är fler utrikesfödda pojkar som deltar (83 %) än 

inrikesfödda (50 %).  
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Figur 2 Informanternas deltagande i modersmålsundervisning i arabiska, fördelat på de fyra 

urvalsgrupperna, angivet i procent.  

 

4.2 Orsaker till att delta i 

modersmålsundervisning 

Som kan utläsas av figur 3 har flest informanter valt kategori 2, att de har valt att läsa 

sitt modersmål eftersom deras föräldrar tycker att det är viktigt (53 %). 32 procent 

uppger att de har valt att läsa sitt modersmål för betygets skull. 9 procent har valt att 

läsa sitt modersmål för att de själva tycker att det är viktigt och 9 procent uppger att 

de har valt att läsa sitt modersmål då de anser sig ha nytta av sitt modersmål i 

Sverige. Ingen av informanterna uppger att de tror att modersmålet hjälper dem att 

bli bättre på svenska och lyckas i andra ämnen, eller att det är roligt att läsa arabiska 

som modersmål.  
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Figur 3 Orsaker till att informanterna har valt att läsa sitt modersmål, angivet i procent.  

 

Som kan utläsas av figur 4 har 18 procent av de utrikesfödda flickorna valt alternativ 

1, att de har valt att delta därför att de tycker att det är viktigt att läsa sitt modersmål. 

Ingen av de andra urvalsgrupperna har valt det alternativet. Samtliga inrikesfödda 

flickor och inrikesfödda pojkar har valt alternativ 2, att de har valt att delta därför att 

deras föräldrar tycker att det är viktigt att de läser sitt modersmål. Detta alternativ 

har även 58 procent av de utrikesfödda pojkarna och 29 procent av de utrikesfödda 

flickorna valt. 41 procent av de utrikesfödda flickorna och 33 procent av de 

utrikesfödda pojkarna har valt alternativ 3, att de har valt att läsa sitt modersmål för 

att de vill få betyg i ämnet. 12 procent av de utrikesfödda flickorna tror att de har en 

nytta av det arabiska språket i det Sverige respektive 8 procent av de utrikesfödda 

pojkarna. Ingen av de inrikesfödda pojkarna eller flickorna har valt det alternativet. 
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Figur 4 Orsaker till att informanterna har valt att läsa sitt modersmål, skillnader mellan 

urvalsgrupperna, angivet i procent.  

4.2.1 Intervju med informant 1 

Informant 1 hade valt att läsa arabiska som modersmål. Informanten tillhörde 

urvalsgruppen pojkar födda i utlandet. Under intervjun framkom det att han hade 

kryssat för att han läste sitt modersmål för betygets skull men att han också själv 

tyckte att det är viktigt att läsa sitt modersmål. Informant 1 beskrev att det är viktigt 

att kunna flera språk om man söker arbete i framtiden men han var också noga med 

att poängtera att det är viktigast att vara duktig på svenska. Jag frågade honom om 

han trodde att det var svårare att lära sig flera språk samtidigt. Det trodde han inte 

men han trodde att det är lättare att bli riktigt duktig på ett språk om man får 

fokusera på det språket: ”De som bara pratar svenska kan liksom fokusera på det och 

de blir jätteduktiga på svenska. Jag kan två språk men jag kan inte lika många 

svenska ord som mina svenska vänner eller lika många arabiska ord som de som bor i 

Irak.”. Han beskrev också att det arabiska språket är en del av hans identitet: ”Många 

slutar läsa arabiska när de kommer till Sverige men vad är man utan sitt modersmål. 

Om jag förlorar mitt modersmål förlorar jag en del av min identitet.” Jag frågade 

vilket som var hans starkaste språk och det var arabiska. Informanten berättade att 

han hade ett högt betyg i modersmålet (B) och att han denna termin lyckats nå betyg i 

samtliga ämnen trots kort tid i Sverige (1,5 år).  

Jag frågade informanten om hans föräldrars inställning till huruvida han borde 

delta i modersmålsundervisningen eller inte. Då berättar han att de alltid varit 

positivt inställda till modersmålsundervisningen och att de är väl medvetna om att 

han tjänar på det rent betygsmässigt. Han lyfte också fram att de tycker att det är 

viktigt att han tar del av hemlandets kultur genom arabisk litteratur. Han berättar 

dock att föräldrarna har varit kritiskt inställda till modersmålsstödet genom något 

som på skolan kallas för studieverkstaden där eleverna kan få hjälp på sitt 

modersmål. Föräldrarna ville, enligt informanten, att han inte skulle missa den 

ordinarie undervisningen med den ”riktiga” läraren. Jag frågade honom om han 

delade denna uppfattning och det sa han att han delvis gjorde man han berättar också 

hur mycket hjälp han faktiskt har fått från studieverkstadens lärare och hur viktigt 

det är att man ibland kan få saker och ting förklarade på sitt modersmål. ”Jag kunde 

ju en hel del när jag kom till Sverige, men vissa saker kunde jag inte säga på svenska. 
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Jag kunde ju inte begreppen. Då var det bra att någon kunde förklara för mig på 

arabiska.”. 

 

4.3 Orsaker till att avstå från 

modersmålsundervisning 

Figur 3 visar att det är ganska jämnt fördelat mellan alternativ 1 att eleverna inte 

tycker att det är viktigt att de utvecklar sitt modersmål, alternativ 3 att de inte 

kommer att nå ett betyg i ämnet samt alternativ 4 att de inte har någon nytta av 

modersmålet i Sverige. Det är något fler som har valt kategori 4, att de inte har någon 

nytta av sitt modersmål i Sverige (40 %). 

 

 

Figur 5 Orsaker till att informanterna inte har valt att läsa sitt modersmål, angivet i procent.  

 

Samtliga inrikesfödda flickor har valt alternativ 1, att de inte tycker att det är viktigt 

att läsa sitt modersmål respektive 40 procent av de inrikesfödda pojkarna. Ingen 

uppger att de har valt att avstå på grund av att föräldrarna inte vill att de ska delta, att 

undervisningstiden inte passar eller att det inte är roligt att läsa arabiska som 

modersmål. 60 procent av de inrikesfödda pojkarna har valt alternativ 3, att de inte 

kommer nå ett betyg i ämnet. 100 procent av de utrikesfödda flickorna och pojkarna 

har valt alternativ 4, att de inte tycker att de har någon nytta av sittmodersmål i 

Sverige.  
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Figur 6 Orsaker till att informanterna har valt att avstå från modersmålsundervisningen, skillnader 

mellan urvalsgrupperna, angivet i procent.  

4.3.1Intervju med informant 2 

Informant 2 hade valt att avstå från modersmålsundervisningen. Informanten 

tillhörde urvalsgruppen pojkar födda i Sverige. Under intervjun framkom det att han 

inte tyckte att han var duktig på arabiska och att han inte skulle få ett betyg om han 

läste det. Han hade tidigare läst arabiska i årskurs 4 men läraren sa till honom att det 

inte tjänade något till eftersom han inte skulle nå ett betyg. Jag frågade honom om 

han inte tyckte att det kunde vara bra att utveckla det arabiska språket för att kunna 

använda det i framtiden. Det tyckte han inte: ”Nej, det viktiga är att kunna bra 

svenska annars kan man inte få jobb i framtiden.” Jag frågade honom vilket språk 

som var hans starkaste språk och han svarade utan tvekan svenska. Senare under 

intervjun framkom det att han saknade betyg i svenska som andraspråk och i 

samtliga teoretiska ämnen. Jag frågade honom om hans föräldrars inställning till 

huruvida han borde delta i modersmålsundervisningen eller inte. Då svarade han att 

de tycker att det är viktigaste att han lär sig det svenska språket och eftersom han inte 

har betyg i SvA borde han satsa på det i stället. ”Om de ser att jag inte har betyg i 

svenska, hur ska de då säga att jag ska läsa arabiska.” Senare under intervjun 

framkom det att han varken kan läsa eller skriva på arabiska. Jag frågade 

informanten om han använder det arabiska språket och i så fall när han använder det 

och det visade sig att han enbart talar arabiska hemma och att nästan alla hans 
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kompisar talar arabiska. Han poängterar i samband med att han berättar detta att det 

bara är viktigt för honom att kunna prata på arabiska och att han inte behöver kunna 

läsa och skriva på arabiska när han bor i Sverige.  

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Om vi jämför pojkar och flickors deltagande i modersmålsundervisningen, ser vi att 

det är en något högre procent flickor (86 %) som deltar än pojkar (68 %). I resultatet 

framkommer det att det är flest utrikesfödda flickor som deltar i 

modersmålsundervisningen. 89 procent från denna urvalsgrupp deltog i 

modersmålsundervisningen. Om vi ser till inrikesfödda flickor är det betydligt färre 

som deltar, närmare bestämt 67 procent. 

Ett liknande mönster återfinner vi om vi jämför pojkarnas två urvalsgrupper. Det 

är en större andel utrikesfödda pojkar som deltar i modersmålsundervisningen (83 

%) än inrikesfödda (50 %). Det är således fler utrikesfödda än inrikesfödda elever 

som deltar i modersmålsundervisningen.  

Orsaken till deltagande i modersmålsundervisningen som är vanligast bland 

urvalsgruppen flickor födda i utlandet är att de vill få ett betyg i ämnet (41 %). Det är 

även ganska många utrikesfödda pojkar som har valt det alternativet (33%). Bland de 

utrikesfödda pojkarna har flest valt alternativ 2, att deras föräldrar tycker att det är 

viktigt att de läser modersmålet. Samtliga inrikesfödda pojkar och flickor har valt 

alternativ 2. Intressant är att det endast är utrikesfödda flickor som har valt alternativ 

1, att de tycker att det är viktigt att läsa modersmålet. Det är också enbart de 

utrikesfödda eleverna som har valt att läsa sitt modersmål då de tror att de har nytta 

av att kunna sitt modersmål i Sverige. Ingen av de inrikesfödda har valt det 

alternativet. Under intervjun med informant 1 (pojken som valt att läsa sitt 

modersmål) framkom det att han trots att han kryssat för att han valt sitt modersmål 

för att få ett betyg i ämnet, även anser att det är viktigt att utveckla sitt modersmål. 

Han poängterade dock senare under intervjun att det viktigaste för honom handlar 

om att lära sig det svenska språket och att han fokuserar mer på det än på att utveckla 

sitt modersmål.  

Om vi ser till orsaker till att avstå från modersmålsundervisning bland de 

utrikesfödda eleverna har samtliga elever valt alternativ 4, att de inte tror sig ha 

någon nytta av det arabiska språket i Sverige. Det är bara inrikesfödda pojkar som 
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har valt alternativ 3, att de inte kommer att få ett betyg i ämnet, medan de 

inrikesfödda flickorna inte tycker att det är viktigt att läsa sitt modersmål (100 %), 

precis som 40 procent av de inrikesfödda pojkarna. Detta stämmer väl överens med 

resultaten från mina intervjuer. Informant 1 som hade valt att läsa arabiska hade 

också valt det eftersom han ville få ett betyg i ämnet. Han beskrev också under 

intervjun att han hade ett högt betyg i arabiska och att det var bra för hans 

meritvärde. Informant 2(som valt att avstå från att läsa sitt modersmål) visste att han 

inte skulle nå ett betyg och han berättade att modersmålsläraren till och med hade 

uppmuntrat honom att sluta, på grund av att han var svag i arabiska. I enkäterna har 

ingen svarat att de valt att avstå från modersmålsundervisningen på grund av att 

deras föräldrar inte vill att de ska läsa sitt modersmål men under intervjuerna 

framkom det att den första informantens föräldrar tyckte att det var viktigt att han 

läser sitt modersmål medan den andra informantens (som valt att avstå från 

modersmålsundervisningen) föräldrar inte tycker att det är viktigt att han läser 

arabiska som modersmål.  

 

5. Diskussion 

Enligt en studie från Solverket (2008:19–20)skulle i genomsnitt drygt varannan 

berättigad elev delta i modersmålsundervisningen. I min studie deltar hela 77 procent 

men då måste man beakta att arabiska är ett av världsspråken och det faktum att så 

pass många talar arabiska i Sverige torde säkerligen påverka detta resultat. Det är 

dock även i min studie ganska många som väljer bort modersmålsundervisningen och 

det är främst de inrikesfödda eleverna.  Enligt studien från Skolverket (2008:19–20) 

tycks modersmålsundervisningen särskilt gynna andragenerationsinvandrade elever, 

och en möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att dessa elever har en svagare 

förankring i sitt modersmål än de utrikesfödda eleverna. Mitt resultat visar emellertid 

att det är betydligt fler utrikesfödda än inrikesfödda elever som väljer att läsa sitt 

modersmål. Även Hyltenstam (2010:327) framhåller hur viktigt modersmålet är för 

andraspråkselevers utveckling av andraspråket. Hyltenstam menar att elever med ett 

annat modersmål än svenska får en bättre språkutveckling och skolframgång när de 

deltar i någon form av modersmålsundervisning. Hur går det då för dessa elever som 

väljer att avstå från modersmålsundervisningen? Birgitta Norberg Brorsson & Jarmo 

Lainio(2015) skriver att det finns en paradox i svaret på denna fråga. Det finns 
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statistik som visar att elever med flerspråkig bakgrund, som kontinuerligt deltagit i 

modersmålsundervisningen, lyckas bättre än genomsnittet men samtidigt finns det 

andra siffror som visar på att de halkar efter och hamnar utanför de ordinarie 

ramarna för skola och högre utbildning. Informant 2 (som valt att avstå från 

modersmålsundervisningen) berättar själv att han saknar betyg i svenska som 

andraspråk trots att han är född i Sverige. Jag tror likt, Brorsson och Lainio (2015), 

att många faktorer påverkar huruvida flerspråkiga elever gynnas av 

modersmålsundervisning. Eleven i fråga kanske påverkas av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och det faktum att han är född i Sverige. Cummins (1981) 

skriver att äldre barn som invandrar till ett nytt land och har skolbakgrund och 

kunskaper i modersmålet med sig kan överföra dessa kunskaper till andraspråket. I 

det här fallet kan den svaga förankringen i modersmålet förklaras genom att eleven 

inte är uppväxt i målspråkslandet och detta kan i sin tur ha påverkat elevens 

tillägnande av det andra språket. Informant 2 hade dessutom blivit uppmuntrad av 

modersmålsläraren att avstå från modersmålsundervisningen då modersmålsläraren 

menade att han aldrig skulle nå ett betyg och behövde fokusera på det svenska 

språket. Dessutom framgår det av resultaten att flera elever som inte tror att de 

kommer nå ett betyg i modersmålet väljer bort modersmålsundervisning medan 

elever som har förmågan att nå ett betyg väljer att läsa sitt modersmål för betygets 

skull. Är det så att elever som är duktiga i arabiska uppmuntras att läsa det medan 

elever som har ett behov av att utveckla sitt modersmål uppmuntras att avstå och 

fokusera på det svenska språket?  Om så är fallet motsäger detta all forskning som 

framhåller att ett starkt modersmål är nyckeln till ett starkt andraspråk. Om 

forskningen visar att ett starkt modersmål är viktigt för att kunna utveckla 

andraspråket, hur blir det då om elever med ett svagt modersmål avsäger sig rätten 

att läsa sitt modersmål? En viktig fråga blir således: Hur lyckas vi bibehålla 

flerspråkigheten hos infödda elever med flerspråkig bakgrund? Svaret på denna fråga 

kan vara nyckeln till att höja dessa elevers resultat i den svenska skolan.  

Man kan också fråga sig hur det kommer sig att det är fler flickor än pojkar som 

deltar. I min studie är det dessutom flest inrikesfödda pojkar som väljer att avstå från 

modersmålsundervisningen. Pojkars försämrade resultat i den svenska skolan är 

något uppmärksammat och man kan fråga sig om det kan finnas ett samband. I min 

studie handlar det dessutom om pojkar som kan ha ett större behov av att läsa sitt 

modersmål eftersom de inte är uppväxta i målspråkslandet. I min studie har 
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dessutom många av dessa pojkar valt att avstå då de inte tror att de kommer nå ett 

betyg i ämnet, vilket torde betyda att de är svaga i språket. Min studie kan inte bevisa 

detta samband men det är något värt att fundera över och möjligtvis något som bör 

undersökas vidare.  

Elever som väljer att avstå från modersmålsundervisningen går inte enbart miste 

om möjligheten att utveckla sin tvåspråkighet. Enligt Paulin m.fl. (1995) har 

modersmålet dessutom en stor betydelse för individens språk, personlighet och 

tankeutveckling. De menar att eleven kan ta del av det kulturella arvet och den egna 

kulturens litteratur om eleven kan kommunicera på sitt modersmål. Vidare tar de 

upp hur viktigt det är för eleven att kunna sitt modersmål för att stärka elevens 

självkänsla och självbild. Informant 1 beskriver detta när han säger: ”Många slutar 

läsa arabiska när de kommer till Sverige men vad är man utan sitt modersmål. Om 

jag förlorar mitt modersmål förlorar jag en del av min identitet.” Informant 2 delar 

dock inte den första informantens uppfattning om detta utan han menade att det är 

viktigast att lära sig det svenska språket för att komma in i det svenska samhället. Jag 

instämmer med informant 1 och jag tror att elever som väljer bort 

modersmålsundervisningen riskerar att inte få ta del av sitt kulturella arv och på så 

sätt inte får utveckla sin tvåkulturella identitet.  

 Bland de inrikesfödda eleverna som trots allt väljer att delta i 

modersmålsundervisningen är föräldrarnas vilja en vanlig orsak. Axelsson 

(2004:525) anför hur viktigt det är att involvera föräldrar i elevernas tvåspråkiga 

utveckling och att föräldrar måste inse att tvåspråkighet är en viktig tillgång. I 

Skolverkets rapport Fler språk-fler möjligheten (2002:151) var föräldrarna mer 

negativa till modersmålsundervisningen än lärare och elever och i studien fanns det 

till och med en minoritet som ansåg att modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning är negativ i sig och inte hör hemma i den svenska skolan, 

med motiveringen att man borde prioritera det svenska språket när man bor i 

Sverige. Detta resonemang stämmer väl överens med den andra informantens syn på 

modersmålsundervisning. Han menar att han måste fokusera på det svenska språket 

och han ansåg sig inte ha någon nytta av att utveckla sin arabiska i Sverige, trots att 

han enbart talar arabiska hemma och med kamrater. Är det så som Brorsson och 

Lainio (2015) befarade, att skolans reformer har lett till synen på 

modersmålssvenskan som den enda normen oavsett bakgrund? 
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Informant 1 var överlag positiv till modersmålsundervisning men även han lyfte 

fram vissa fördelar med att fokusera på ett språk. Han menar att hans svenska vänner 

som enbart talar svenska kan fler ord än han och att detsamma gäller för de som bor i 

hemlandet och enbart talar arabiska. Samtidigt framhåller han flera gånger att han 

inte vill förlora sitt modersmål då det är en viktig del av hans identitet och då han tror 

att han kan ha nytta av språket i Sverige.  

I min studie är det emellertid få elever som tror sig ha nytta av det arabiska språket 

i Sverige, och det är till och med flera utrikesfödda elever som på grund av detta har 

valt att avstå från modersmålsundervisningen. Är det så att människor än i dag 

förhåller sig till balanshypotesen som Cummins beskriver? Tror människor 

fortfarande att tvåspråkiga barn som utvecklar ett av sina språk blir sämre på det 

andra språket? Jag är övertygad om, precis som Cummins anför, att det är 

avgöranden för elevers skolframgång att båda språken får utvecklas i undervisningen. 

Om det nu är så att modersmålslärare och föräldrar inte delar denna uppfattning 

tycker jag är ett stort problem. Det är av yttersta vikt att språklärare inte fastnar i en 

förlegad syn på språkinlärning. Skolverket skriver att modersmålsundervisningens 

kvalitet och modersmålslärarens kompetens måste höjas. Kompetensutveckling för 

modersmålslärare skulle möjligtvis kunna förändra synen på tvåspråkighet och 

språkinlärning. Lärare måste hela tiden förkovra sig i ny forskning men lärarna måste 

också kunna förmedla dessa forskningsresultat till elever och föräldrar, för det är ju 

trots allt inte läraren som i slutändan väljer om eleven ska delta i 

modersmålsundervisningen eftersom det inte är obligatoriskt. Ingen av eleverna 

uppger att de har valt att läsa sitt modersmål då de tror att det kan påverka språk- 

och kunskapsutvecklingen positivt trots att en hel del forskning framhåller just detta. 

Detta skulle kunna betyda att eleverna inte är medvetna om vilka positiva effekter 

modersmålsundervisningen kan ha på språk- och kunskapsutvecklingen. Det torde 

vara skolans uppgift att informera elever och lärare om detta.  

Avslutningsvis vill jag framhålla vikten av att föräldrar och elever informeras om 

de positiva effekterna av att elever får utveckla sitt modersmål och på så sätt 

bibehålla sin tvåspråkighet. Eftersom forskning visar att kunskaper i modersmålet 

kan ha betydelse för elevens övriga skolframgång är det viktigt att föräldrar och 

elever är medvetna om detta. Det är ju trots allt eleverna som i stor utsträckning 

väljer bort modersmålsundervisningen då det inte obligatoriskt att delta. En av 

skolans främsta uppgifter måste vara att värna om våra flerspråkiga barn och 
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ungdomar för de är och kommer att bli en stor tillgång i vårt mångkulturella 

samhälle.  

 

5.1 Metoddiskussion 

I efterhand är det lätt att förhålla sig kritisk till sin egen studie. Att utforma 

svarsalternativ i en enkät är alltid lite problematiskt. Självfallet kan mina 

frågeställningar och svarsalternativ påverka hur eleverna svarar och således även 

mina resultat. Det kan till exempel finnas andra orsaker till att delta eller avstå från 

att delta i modersmålsundervisning än de alternativ som jag har valt. I efterhand kom 

jag underfund med att jag borde lagt till en rad efter ”annan orsak” där eleverna 

själva hade kunnat skriva ett eget alternativ. Under intervjuerna insåg jag också att 

elever faktiskt hade kunnat välja flera alternativ då det ibland inte enbart handlar om 

en orsak. Jag anser att det är en fördel att jag hittade Skolverkets studie innan jag 

samlade in materialet, då jag kunde ta hjälp av deras resultat när jag utformade 

enkäten. Denscombe (2011) skriver att det kan vara bra att testa enkäten på en 

testgrupp innan man lämnar ut den till sina informanter. Detta hade gynnat min 

studies tillförlitlighet. Jag hade också önskat mer tid för förberedelse innan jag 

formulerade frågor till både enkät och intervju. Man blir lätt ganska stressad i början 

och man samlar in materialet innan man hunnit fördjupa sig i litteraturen. Jag 

upplevde att detta medförde att jag hade svårt att veta vilka följdfrågor jag skulle 

ställa under intervjun. Det är också första gången som jag intervjuar elever, vilket kan 

ha påverkat resultatet. En positiv aspekt är emellertid att jag kunde använda mig av 

elevernas modersmål (arabiska) för att förklara enkätfrågorna och för att förklara 

frågorna under intervjun. Jag tror också att tillförlitligheten ökar då eleverna får 

möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål.  

5.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka vidare om det finns ett samband mellan 

elevers språk- och kunskapsutveckling och deltagande i modersmålsundervisningen, i 

synnerhet bland inrikesfödda elever som i min studie i större utsträckning tycks välja 

bort modersmålsundervisningen. Det vore även intressant att studera om och i så fall 

hur modersmålslärare anpassar modersmålsundervisningen för elever med en svag 

förankring i sitt modersmål.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev  

 

Mitt namn är Nael Ghazi Shabo och jag studerar till lärare på Mälardalens högskola. 

Jag har fått i uppgift att genomföra en undersökning om arabiska som modersmål. 

Syftet med min studie är att undersöka elevers syn på vikten av 

modersmålsundervisning i det arabiska språket.  

 

Eleverna kommer vid ett lektionstillfälle att få besvara en enkät. Två elever kommer 

även att bli intervjuade. Undersökningen är helt anonym. Det kommer med andra 

ord inte att framgå vem som har deltagit i undersökningen. Materialet kommer 

enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Vid frågor om undersökningen tveka inte att höra av er via telefon eller mejl. 

 

Jag har läst och förstått den skriftliga informationen som jag har fått om 

undersökningen, och jag samtycker att min son/dotter får delta i studien.  

 

Målsmans underskrift och datum ____________________________ 

 

 

 

 

 

Nael Ghazi Shabo 

Tfn: 076-2516231 

Ngi10002@student.mdh.se 
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Bilaga 2  
 

Enkät – arabiska som modersmål 

 

1. Kön 

    

Man □  Kvinna □ 

 

2. Är du född i Sverige? 

 

Ja □   Nej□ 

 

3. Läser du arabiska som modersmål? 

 

Ja □   Nej □ 

 

4. Om du har svarat ja på fråga 3, varför har du valt att läsa arabiska som modersmål?  

 

1. Jag tycker att det är viktigt att jag utvecklar mitt modersmål.       □ 

2. Mina föräldrar vill att jag läser mitt modersmål.           □ 

3. Jag vill få betyg i ämnet.                   □ 

4. Jag har nytta av mitt modersmål i Sverige.            □ 

5. Mitt modersmål hjälper mig att bli bättre på svenska och lyckas i andra 

ämnen.                         □ 

6. Det är roligt att läsa arabiska som modersmål.            □ 

7. Annan orsak.                        □ 
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5. Om du svarade nej på fråga 3, varför har du valt att avstå från att läsa arabiska som 

modersmål? 

 

1. Jag tycker inte att det är viktigt att jag utvecklar mitt modersmål.     □ 

2. Mina föräldrar vill inte att jag läser mitt modersmål.          □ 

3. Jag kommer inte att nå ett betyg i ämnet.              □ 

4. Jag har ingen nytta av mitt modersmål i Sverige.                □ 

5. Undervisningstiden passar inte.                  □ 

6. Det är inte roligt att läsa arabiska som modersmål.           □ 

7. Annan orsak.                        □

         


