
Examensarbete i Lärarprogrammet  

vid 

Institutionen för pedagogik - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Flerspråkighet - En börda eller en gåva? 
 

- En empirisk studie om hur elever i grundskolan uppfattar sitt modersmål och 
modersmålsundervisning 

 

 Atefeh Gholizadeh och Mence Solevska  

 

 
 

 

 



  

 

Sverige är ett mångkulturellt land med en ständig invandring. Idag är allt fler barn 
flerspråkiga och behöver modersmålsundervisning.  

Vår studie fokuserar på grundskoleelevers uppfattning till sitt modersmål och 
modersmålsundervisningen. Lev Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt är studiens 
huvudsakliga teoretiska utgångspunkt. Vygotskij koncentrerar sig på individen och dess 
samspel med omgivningen. Han berör inre och yttre faktorer som är av betydelse för barnets 
utveckling så som; språk, fantasi och kreativitet.  

För att tydliggöra hur grundskoleelever uppfattar sitt modersmål och 
modersmålsundervisningen har vi använt oss av två kvalitativa metoder; språkporträtt och 
intervju. Språkporträtt har varit betydelsfull i vår studie eftersom vi via denna metod kunnat 
öka elevernas medvetenhet och förståelse kring de språk som finns representerade inom dem. 
Intervju användes som ett komplement till språkporträttet. Urvalsgruppen bestod av tio elever 
i åldern nio till tio år som hade modersmålsundervisning. 

Vårt resultat visade att majoriteten av eleverna behärskade mellan två till fem olika språk. 
Elevernas inställning till modersmålet var till största del positiv men de hade en ganska 
negativ inställning till modersmålsundervisningen. En sak som vi uppmärksammade var att 
läraren hade en avgörande roll för deras uppfattning. Majoriteten av eleverna upplevde att det 
var deras föräldrar som ville att de skulle gå på modersmålsundervisning. Vi kunde i 
elevernas språkporträtt se att de två kroppsdelar som dominerade vid modersmålsplaceringen 
var hjärtat och huvudet. Detta kunde kategoriseras som affektiva och intellektuella kopplingar 
till modersmålet. 
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1 INTRODUKTION 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. De senaste åren har invandringen ökat men 
Sverige har inte alltid varit ett invandringsland. För att ett land ska kunna klassas som det 
krävs det att det immigrerar fler människor per år än vad det emigrerar. Den stora 
emigrationen från Sverige skedde från år 1851 till 1940. Under denna period emigrerade cirka 
1,5 miljoner svenskar. Emigration är något som är aktuellt än idag. Från år 1941 till år 2007 
hade något fler svenskar emigrerat från Sverige än under nittioårsperioden då den stora 
utvandringen skedde. Vi kan därmed se att emigrationen har ökat på senare år. Det var inte 
förrän 1931 som Sverige blev klassat som ett invandringsland. Från år 1941 till år 2004 var 
det cirka 2,5 miljoner människor som immigrerade till Sverige. Detta är en väldigt hög siffra 
men sällan pratas det om hur många det är som i själva verket stannar kvar. Av alla dessa 
människor var det 1,4 miljoner som flyttade tillbaka till sina hemländer eller flyttade från 
Sverige. Detta betyder alltså att 57 procent av dessa människor faktiskt inte stannade kvar.

”Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. Språk bär kunskaper och är 
grunden i mötet med andra människor. Vi behöver språk för att kunna tänka, drömma, formulera frågor och lösa 
problem. Flera språk ger fler möjligheter!” (Myndigheten för skolutveckling, 2006, s 3) 
 

1

År 2007 var andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige 17,3 procent. Samma år 
invandrade det nästan hundratusen människor till Sverige. Vi kan genom dessa siffror se att 
invandringen har ökat mycket de senaste åren. Det finns även en klar skillnad till varför folk 
söker sig till Sverige idag. På sjuttiotalet var Sverige i behov av arbetskraft vilket ledde till att 
många, framförallt från de europeiska länderna, flyttade till Sverige. Idag är det andra orsaker 
som styr invandringen. Många av de som flyttar till Sverige idag gör det framförallt på grund 
av krig eller fattigdom i sina hemländer. Detta leder till att samhället förändras och ställs inför 
nya utmaningar och det gör naturligtvis även skolorna.
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Vår egen nyfikenhet väcktes och blev grunden för denna studie genom en diskussion vi hade 
angående vår egen uppfattning och erfarenhet kring modersmålsundervisningen i skolan. Vi 
är två kvinnor med olika nationaliteter som har föräldrar som migrerat till Sverige på grund av 
två helt skilda orsaker. En av oss är född i Sverige och föräldrarna kom till Sverige på 
sjuttiotalet då det var stor arbetskraftsinvandring. Den andra kom till Sverige vid fyra års ålder 
på grund av oroligheter i hemlandet. Vi har båda haft modersmålsundervisning under hela vår 
skolgång och genom denna skapat oss olika uppfattningar om modersmålet och 
modersmålsundervisningen, både positiva och negativa. Vår erfarenhet säger oss att de flesta 
elever har en negativ uppfattning om modersmålsundervisningen. Vi diskuterade varför vår 
uppfattning skiljde sig åt så enormt och genom detta drogs slutsatsen att det är många olika 
faktorer som är av betydelse för hur vi uppfattar vårt modersmål men även 
modersmålsundervisningen. Samhället och uppfattningen om flerspråkighet har ändrats 

  

                                                             

1 Tillgänglig:< http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm> (08-10-04) 

2 Tillgänglig: <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp> (08-10-04) 

http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm�
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp�
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genom åren och därför ville vi veta vad andra elever hade för uppfattning om sitt modersmål 
och om modersmålsundervisningen i dagens Sverige. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med vår studie är att studera vilken uppfattning elever i grundskolan har om sitt 
modersmål och modersmålsundervisningen.  

1.3 BEGRÄNSNINGAR 
Vi har begränsat vår undersökning till att bara ha med elever från årskurs fyra i en storstad i 
Sverige.  

Hans Jürgen Krumm är en professor från Österrike som är utvecklaren av språkporträttet 
vilket är den metod vi har valt att lägga tyngdpunkten på i vårt arbete. En annan begränsning 
som vi stött på är att majoriteten av Hans Jürgen Krumms artiklar och böcker är skrivna på 
tyska och inte finns översatta till något annat språk. 

1.4 BEGREPPSFÖRKLARING 
“Addis ababa” (amharik). Amharik, även känt som Abyssinian, Amarinya och Amharina är 
det officiella språket i Etiopien. 3

Andraspråk: Det är ett språk som lärs in efter inlärandet av ett förstaspråk. Språket används 
aktivt i naturliga situationer.

 
 

4

Assimilation: Handlar om minoritetsgrupper till exempel invandrare som helt överger sin 
egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. 

 

5

Emigration betyder utvandring. En emigrant är en person som flyttar från en större politisk 
enhet till en annan.

 

6

Flerspråkighet innebär användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan 
gälla samhällen eller individer. Flerspråkighet och 

 

tvåspråkighet är principiellt samma 
fenomen.7

Hemspråk kallades modersmålet för inom det svenska skolväsendet under perioden 1970-
1998. Det är det språk som utgör ett levande inslag i en elevs hemmiljö. 

 

8

Integration: Till skillnad från assimilation innebär det att skilda kulturer förenas med 
varandra.

 

9

                                                             

3 Tillgänglig: <

 

http://www.nvtc.gov/lotw/months/august/Amharic.html> (08-12-13) 
4 Tillgänglig: <http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/> (08-12-13) 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 

http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/artikel/333709�
http://www.nvtc.gov/lotw/months/august/Amharic.html�
http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/�
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Kodväxling innebär att användaren använder sig av mer än ett språk eller mer än en 
språkvarietet under ett och samma samtal.10

Modersmål är det språk som barnet lär sig först. Sedan 1998 är modersmål den nya 
benämningen på hemspråk. Det är det språk som utgör ett levande inslag i en elevs 
hemmiljö.

 

11

Modersmålsundervisning som tidigare har haft benämningen hemspråksundervisning 
innebär att elever med utländsk bakgrund i skolan får möjlighet till undervisning på sitt 
modersmål. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför timplanebunden tid.

 

12

Studiehandledning: Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan består dels 
av undervisning i modersmål som ämne, dels av 

 

studiehandledning på modersmålet i andra 
ämnen. Modersmålsundervisningen är frivillig, men studiehandledning skall alltid ges till den 
som behöver det.13

Immigration betyder invandring. Det är alltså när en person permanent flyttar till en politisk 
enhet från en annan.

 

14

1.5 BAKGRUND  

 

Vi kommer i vår studie att utgå från Lev Vygotskijs sociokulturella teori eftersom han i denna 
teori koncentrerar sig på individen och dess samspel med omgivningen. Han ser språket som 
centralt för barnets utveckling och att språk och tanke är beroende av varandra. Språk och 
tanke är två sinnen som föds ur behovet av att kunna kommunicera. Verkligheten måste vara 
tillräckligt förenklad för att den ska kunna rymmas i språkets uppbyggad. Vygotskij hävdar att 
individens språk redan från spädbarnsåldern börjar ta form genom att den har intresse för 
språket och social kontakt. Barnets språk är till en början inte verbalt och språket är inte 
kognitivt utvecklat. Barn upptäcker redan vid två års ålder att artefakter kan ersättas med ord 
och människor i sin omgivning. Genom denna upptäckt börjar barnets tankar och talet att 
samspela och detta leder i sin tur till att det verbala språket utvecklas. Barnets kultur är av stor 
betydelse för dess tankar. Så småningom utvecklas barnets uppfattning kring ordens betydelse 
och allt eftersom intellektet utvecklas, förändras ordens mening. Detta innebär att orden får en 
djupare innebörd och utifrån användningen av orden i olika kontexter får barnet en djupare 
förståelse för dem. (Vygotskij, 1986). 

Genom språket kan barnet diskutera och utveckla sin kognitiva förmåga så som att tänka och 
lära. Han argumenterar vidare för omgivningens betydelse för barnets utveckling. Genom att 
delta och ingå i olika praktiker utvecklar barnet även den kommunikativa förmågan, vilket är 
av stor betydelse för dess utveckling. Han nämner att barnet har ett inre språk och ett språk 
det använder i sociala sammanhang. Han menar att barnet redan tidigt utvecklar ett socialt 

                                                             

10 Tillgänglig: <http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/> (08-12-13) 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 

http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/�
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språk och sedan delas språket in i ett egocentriskt språk och ett kommunikativt/socialt språk 
som det använder med andra. I kommunikation med sin omgivning utvecklar barnet sitt 
egocentriska språk. Det barnet behärskar i sitt sociala språk blir slutligen basen i dess 
egocentriska inre språk. (Vygotskij, 1986, s.94, 159-164) 

Vygotskij menar vidare att språkinlärningen skiljer sig åt beroende på om det är modersmålet 
eller ett andraspråk som lärs in. När vi lär in ett nytt språk så är det flera faktorer som är 
avgörande för hur slutresultatet kommer att bli. Vi använder oss av de ord som vi redan har 
etablerat och är säkra på i vårt modersmål och vi översätter direkt från modersmålet till det 
nya språket. Det är även av stor vikt vilka grundkunskaper barnet har i sitt modersmål och hur 
det behärskar modersmålet för att kunna lära in det nya språket. Vidare menar han att även de 
inre och yttre faktorerna är av stor betydelse vid inlärning av ett främmande språk. (Vygotskij, 
1986, s.94, 159-164)  

Den omgivande kulturen är av stor betydelse för att en dynamisk medvetenhet ska kunna nås. 
Medvetandets utveckling sker på olika plan där tänkande och språk är de mest centrala 
delarna. Utan social kommunikation sker inte utveckling av vare sig språk eller tänkande. I de 
fall då ett barn stöter på diverse problem så ökar det egocentriska talet och det är i sin tur en 
övergång mellan det inre och det yttre talet. Lärare har som uppgift att utmana elevers 
tänkande. För Vygotskij är även dialog och mening de centrala begreppen för 
kunskapsprocessen. Inlärning sker som en social process vilket medför att barnet blir delaktigt 
i den sociala kulturen vilket leder till att kommunikation ses som språkets primära funktion. 
(Vygotskij, 2001, s. 7-11). 

Kreativitet är något som finns inom varje människa. Han anser att våra tidigare upplevelser 
påverkar våra handlingar och beteenden. Människans fantasi är det som ligger till grund för 
varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden. Detta innebär att allt i vår värld som är 
skapat av människan är en produkt av människans fantasi. Allt vi skapar är av betydelse. Det 
behöver inte vara något stort och genialiskt och det kan även handla om att något befintligt 
förändras så att det blir ens egna verk. Ett barn har inte lika stor fantasi som en vuxen. 
Anledningen till detta är att ett barn inte har lika mycket erfarenheter och upplevelser från 
livet som en vuxen människa.  Hans åsikt är att fantasins bilder ger även ett inre språk åt våra 
känslor. Vår fantasi hänger ihop med våra känslor och tvärtom. När vi skapar något utifrån 
vår fantasi behöver det inte vara utifrån verkligheten men känslan som framkallas är en 
verklig upplevelse. Detta kan jämföras med när vi tittar på konst som en konstnär har skapat 
utifrån sin fantasi. Konsten i sig framkallar olika känslor hos oss som påverkar oss på olika 
sätt. (Vygotskij, 2006, s. 11-16, 19, 23-25, 52-54,87) 

Den allra tidigaste formen av skapande hos barn som kan skildras är barnets ritande. De flesta 
barn har ett stort intresse för det redan från när de är små. När barnet börjar skolan hamnar 
ritandet alltmer i bakgrunden och ett nytt skapande tar vid som är det litterärar och det 
språkliga skapandet. I den tidiga skolåldern har barnet ännu inte hunnit skaffa sig så mycket 
livserfarenhet så att den kan analysera förhållandet mellan människor i olika miljöer och i 
egna ord skapa något eget. När könsmognaden inträder utvecklas det litterära och språkliga 
skapandet. I detta stadie har barnet oftast hunnit skaffa sig tillräckligt med livserfarenhet och 
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behärskar språket tillräckligt bra för att kunna använda sig av sin egna inre värld och 
åstadkomma ett litterärt skapande. Den språkliga utvecklingen ligger oftast högre än den 
skriftliga utvecklingen. Barn har lättare för att förklara något verbalt än skriftligt. I de flesta 
fall får vi väldigt utförliga beskrivningar och förklaringar när de förklarar något verbalt men 
så fort de ska skriva ner det på papper blir det stopp. Deras uppsatser brukar oftast ligga på en 
lägre kognitiv nivå eftersom de sänker sig själva i utvecklingen för att underlätta arbetet. 
Anledningen till att det skiljer sig åt mellan barnets uppfattning kring tal – och skriftspråk är 
att barnet i många fall inte ser någon mening med att skriva när de kan göra sig förstådda 
verbalt. (Vygotskij, 2006, s. 11-16, 19, 23-25, 52-54,87) 

”-Det är lättare att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland. Det är lättare att lära sig att läsa i en miljö som 
innehåller texter än i en miljö som inte gör det.” (Strandberg, 2006, s.12) 

Strandberg (2006) skriver så som Vygotskij om yttre aktiviteters stimulans i det inre 
tankearbetet. Alla aktiviteter är situationsbudna där kulturella sammanhang, rum och platser 
är av betydelse.  

1.5.1  HISTORIA  
Eftersom modersmålsundervisning är relativt ny i Sverige är det relevant att se tillbaka i 
historien för att få en fullständig förståelse för ämnet, men det finns även andra aspekter som 
är av betydelse såsom kamraternas och föräldrarnas påverkan samt integrationen i samhället. 

Om vi tittar tillbaka i läroplanerna kan vi se att så sent som i Lgr 80 hittar vi 
modersmålsundervisning för alla elever med annan nationalitet i läroplanen. Innan dess, i Lgr 
69, kan vi se att den då enbart riktade sig till finska elever i den svenska skolan.  Grunden till 
att modersmålsundervisningen infördes så sent i den svenska skolan är för att det var först på 
1960 till 1970 -talet en större grupp av människor immigrerade till Sverige på grund av 
arbetskraftsbristen. Vissa kom med sina familjer medan andra bildade familjer här. De 
svenska skolorna hade då ingen kunskap om hur dessa barn skulle integreras i skolan och 
placerade barnen i ordinarie klasser utan någon större hjälp. Då ansågs det vara det smidigaste 
sättet för barnen att komma in i den nya skolformen och i samhället. Skolan uppmuntrade 
föräldrarna att aktivt prata svenska med barnen så att de skulle utvecklas snabbare i det 
svenska språket. Då fanns ingen kunskap om vad modersmålet hade för betydelse för barnets 
identitet och kulturtillhörighet. Samhället förstod inte varför vissa invandrare hade svårt för 
att anpassa sig och ta till sig de nya normerna och värderingarna. (Skolverket, 1995, s 9-15) 

Det var inte förrän 1970 som det började diskuteras om att varje människa skulle ha rätt till 
sin identitet, kulturtillhörighet och modersmål. Stödundervisning sattes in för att denna 
elevkategori skulle få extra hjälp med språket. Riksdagen tog beslut som rörde 
hemspråkslärarens befogenhet, barnens rätt till hemspråksundervisning och studiehandledning 
och detta skrevs in i bland annat läroplanen och skollagen. Den debatt vi för idag om 
modersmålets betydelse började alltså redan på 1970-talet. Då pratades det om tvåspråkighet 
och att det svenska språket skulle vara grunden för att barnet skulle få en bra utveckling. 
(Skolverket, 1995, s 9-15) 
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Så småningom trädde nya tankar fram om svenska som andra språk men dessvärre skedde inte 
samma utveckling gällande modersmålsundervisningen. Synen som fanns på 
modersmålsundervisningen och modersmålsläraren var inte positiv. Hemspråksläraren hade 
till skillnad från andra lärare lägre status och sågs inte som en ”riktig” lärare. 
Hemspråkslärarnas kunskap ifrågasattes men även varför barnen skulle ha rätt till denna form 
av undervisning. Detta trots att FN:s deklaration och konventionen om barns rättigheter 
fastslog barnens rätt till sitt modersmål. De elever som hade rätt till modersmålsundervisning 
var; barn som med sina föräldrar flydde till Sverige, barn som var födda i blandäktenskap 
eller adoptivbarn. Alla dessa barn hade olika behov eftersom de hade olika bakgrunder, olika 
språk och olika kulturer. Detta gjorde att barnens väg till målen som skolan hade satt var olika 
eftersom förkunskaperna var olika. Hemspråksläraren fick en stor last att bära. Förutom att 
vara en språklärare var hon identitetsbyggare, kunskapsförmedlare, kulturarvsöverförare, 
kulturtolk, förebild, studiehandledare, kurator, terapeut et cetera. Modersmålslärarnas 
undervisningsform i Sverige var likartad med undervisninsformen i hemlandet. Under 
åttiotalet insågs det att förändringar fordrades. Under nittiotalet började sedan stora 
förändringar att ske och allt större krav började ställas på modersmålsläraren. Läraren skulle 
ha hand om större grupper med elever eftersom antalet invandrarbarn ökade. 
Hemspråksläraren skulle kunna tillfredställa varje individs behov i dessa grupper, alltså 
individualisering men även ha kunskaper om gruppdynamik, metodutveckling och god 
ämneskunskap et cetera. (Skolverket, 1995, s 9-15) 

1.5.2 FLERSPRÅKIGHET 
När ett barn lär sig ett främmande språk så är det viktigt att det har en bra bas som det senare 
kan bygga vidare på. Med bas menas till exempel den grammatiska uppbyggnaden och uttal  
och med utbyggnad menas det skolrelaterade språket. Skolan gör oftast misstaget att de börjar 
med utbyggnaden innan basen i språket är komplett, istället ska de sträva efter att utveckla 
basen och utbyggnaden parallellt med varandra. (Skolverket, 2003, s. 26) 

Det är även av betydelse vad barnet har för förförståelse av sitt modersmål. Om det finns en 
bra grund i modersmålet blir det lättare att bygga vidare på det med hjälp av det nya språket. 
När barnet har fått en bra bas brukar det använda sig av kodväxling, även kallat Language 
crossing av forskarna. Kodväxling är en beteckning för när individen samtidigt använder sig 
av två språk, alltså modersmålet och det nya språket. Förr ansågs det vara något negativt men 
nu har forskarna kommit fram till att det är något positivt och att det tyder på säkerhet och 
stark språklig kompetens i det nya språket. Vanligen är det substantiv som växlas in. 
(Lindberg, 2002, s. 1-6) 

Enligt Skolverket (2003) har forskning visat att barn lär sig som bäst när de är mellan åtta till 
elva år vid ankomsten till ett nytt land. Det är därför viktigt att hänsyn tas till språkålder samt 
kognitiv ålder för att barnen ska kunna få ut mesta möjliga ur deras nya språkutveckling samt 
skolgång. När ett nytt språk lärs in är det en långsiktig process. Det vardagsrelaterade språket 
är det eleven lär sig snabbast, det tar cirka två år. Sedan lär den sig ett språk som den kan 
använda sig av även ute i samhället. För att eleven ska nå maximal utveckling i det nya 
språket måste det råda ett tillåtande klimat i klassrummet där eleven kan få uttrycka sina 
komplicerade tankar och kunskaper utan att det ska vara ett krav på språklig korrekthet. I 
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annat fall kan det leda till att eleven tappar lusten och blir osäker på sitt nya språk. Barnen 
behöver få läsa och skriva mycket både i skolan och på fritiden. Inlärning av ett nytt språk 
börjar med tankar hos individen som leder till en formulering vilket i sin tur leder till 
korrekthet. För att få igång tankarna kan bilder användas som beskriver deras omgivning där 
de får beskriva vad de ser. (Skolverket, 2003, s. 29, 61-69) 

Enligt Otterups avhandling använder flerspråkiga elever sitt modersmål mer ofta vid 
kommunikation med sina föräldrar och andra vuxna. Det svenska språket däremot användes 
oftast när de kommunicerade med kamrater och syskon. (Otterup, 2005. s. 20) 

Krumm menar att vi idag lever i ett globaliserat samhälle där vi har en snabb teknologisk och 
ekonomisk utveckling vilket leder till att individen måste utöka sin kommunikationsfärdighet 
och läs- och skrivförmåga för att hänga med i utvecklingen. För att nytta ska kunna dras av 
mångkulturaliteten måste demokratins betydelse stå för att samhället accepterar människors 
olikheter som ett vardagligt fenomen och inte se på dem som något konstigt och exotiskt. Han 
menar vidare att i skolan ska kommunikationen vara central vid inlärandet av ett nytt språk. 
Lärarens ansvar är att ge elever en språklig medvetenhet eftersom det då blir lättare för dem 
vid inlärandet av andra språk. På detta sätt blir språkinlärningen roligare och effektivare.                 
(Krumm, 2004. s 62, 70-71) 

1.5.3 IDENTITET 
Parszyk diskuterar i en artikel elevers självuppfattning. Hon menar att många ser invandrare 
som en homogen grupp. Hon menar vidare, att om människor i barnets omgivning framtonar 
invandrare som något negativt är det den självuppfattningen som eleven kommer att få. Detta 
kan leda till en ”vi och de” bild vilket gör att invandrarbarnen använder begreppet vi om barn 
från sin nationalitet och ser svenskar som de. 15

Till följd av migrationsprocesser som sker har många invandrare utvecklat en flerspråkig 
identitet. Anledningen till att Krumm (2004) väljer att kalla det för en flerspråkig identitet är 
att det har blivit en del av deras personlighet. När denna flerspråkiga identitet utvecklas tillhör 
individen automatiskt flera olika språk -och kommunikationssfärer. Ju starkare människor är 
rotade i sina egna språk och beteendemönster som tillhör deras kultur, desto svårare har de för 
att acceptera invandrare. Fastän vi gärna säger att alla språk har samma värde så är vi alla 
medvetna om att så är inte fallet. Vi värderar olika språk på olika sätt. Vissa språk anses finare 
än andra och detta argumenterar Krumm emot. Han menar att de barn som har fått uppleva 
den flerspråkighet som vi står inför i dagens samhälle, borde ses som experter inom språkens 
värld.  

 

I rapporten Invandrarbarnens möjligheter har Margreth Hill utgått från barnens språkliga 
identitet. Rapporten visade att elever med avbrott i modersmålsundervisningen hade sämre 
slutbetyg i svenska än de elever som inte har haft något avbrott. (Hill, 1996, s. 57-59)  

                                                             

15Tillgänglig: 

<http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dol
ddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk> (08-11-18) 

http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�


 8 

Han skriver vidare att många av språklärarna idag inte är medvetna om vilka språk barnen har 
inom sig och vilka de lär in. Det borde finnas ett bättre samarbete mellan de olika språklärarna 
för att barnet ska kunna lära sig på bästa möjliga sätt. Han påstår att vi alla måste vi bli 
medvetna om hur viktig och bra flerspråkigheten är. Det är dörren till en interkulturell 
förståelse. Lärarna måste synliggöra barnens olika språk i klassrummet för att de ska inse att 
deras olikheter inte är något negativt och koncentrationen ska ligga på det gemensamma inom 
språken och kulturen. (Krumm, 2004, s. 64-75) 

Otterup nämner kamraternas betydelse för identitetsutvecklingen. Han menar att elever formar 
en ny identitet som bildas i interaktion med deras kamrater. Eftersom vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle så blir individen påverkad av den globala ungdomskulturen. De har 
därmed ett stort utbud av olika språkliga och kulturella bakgrunder vilket leder till att de 
själva kan välja vilken grupp de ska tillhöra av de som finns representerade i området. 
(Otterup, 2005. s. 37, 163) 

1.5.4 FÖRÄLDRAR 
Parszyk påpekar att föräldrarnas status är av stor betydelse vad anbelangar hur barnen ser på 
sig själva. Fastän föräldrarna har en bra utbildning bakom sig eller har haft ett respekterat 
yrke i sitt hemland så har de oftast ingen användning för det i det svenska samhället. Många 
är istället arbetslösa. Detta speglar sig i barnens självuppfattning och i många fall känner sig 
barnen underlägsna de svenska barnen.  Många föräldrar känner en viss oro inför att barnen 
får undervisning på svenska som andraspråk. De tror att om barnen får denna sortens 
undervisning så går de därmed miste om den ”riktiga” undervisningen och att det då bildas en 
större klyfta mellan deras barn och de svenska barnen. Denna oro skapar en negativ bild hos 
föräldrarna när den språkliga särbehandlingen i själva verket är något positivt som gynnar 
deras barn. 16

1.5.5 INTEGRATION 

 

Krumm menar att vägen till integration i samhället är att barnet får sitt modersmål erkänt som 
ett viktigt språk. De ska inte heller behöva ersätta sitt modersmål med det nya språket som 
lärs in. (Krumm, 2004, s. 63-64) Skolans uppdrag är att skapa ”en skola för alla” där varje 
individ är unik på sitt sätt och ska accepteras för detta. I Lpo 94 står det: 

                                                             

16Tillgänglig:<

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 
gestalta och förmedla. (Skolverket, 1998, s.3) 

http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/uplo

ad/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk> (08-11-25) 

http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
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Praszyk menar att det är viktigt att i skolan bemöter varje elev efter dess förutsättningar för att 
skapa jämlikhet. Om alla elever behandlades lika utan hänsyn till deras förutsättningar 
avlägsnas deras möjlighet till integration i samhället.17

1.5.6 MODERSMÅLSUNDERVISNING 

 

Parszyk poängterar att det fortfarande finns assimilations tankar som förmedlas till 
invandrarbarnen i skolan när det egentligen ska vara integrationstankar. Det är viktigt att som 
lärare förmedla till barnen att syftet är inte att de ska ändra sig för att bli svenskar utan att de 
ska vara en del av det svenska samhället med sin egen etnicitet. (Parszyk, 2002, s. 43-44) Det 
handlar inte om att minoritetsgruppen ska anpassa sig till majoritetsgruppen eller tänkande 
som ” så brukar vi göra här”. Om detta synsätt förändras kan vi utnyttja denna mångfald till 
något positivt.(Parszyk, 1999, s. 60-62)  

Kursplanen i modersmål säger att den kulturella identiteten ska främjas och stärka 
självkänslan hos de elever som har svenska som andraspråk. Värdegrunden ska även 
synliggöras eftersom det är väldigt viktigt för att ha en fungerande roll i samhället. 
(Skolverket, 2000) 

Språk och kultur hänger ihop vilket ofta leder till att barn från andra länder har en annan 
kultur med sig när de kommer till Sverige. Skolans uppgift i detta fall är att alla barn oavsett 
etniskt ursprung ska känna sig uppskattade. Läraren ska alltså ta tillvara på deras kulturarv 
och sträva efter att nå en etnisk, kulturell och religiös mångfald där kulturella skillnader kan 
beskrivas och jämföras. (Lindberg, 2002, s. 1-6) 

Skolverkets rapport (2002) visade att flerspråkiga elever inte klarar sig lika bra som svenska 
elever i skolan. En anledning till detta kan vara att modersmålsundervisningen de senaste tio 
åren har minskat avsevärt. I grundskolan kan siffror ses som tyder på att antalet elever som 
har modersmålsundervisning har minskat från sextio procent till femtio procent. En annan 
orsak kan vara nerdragningarna i skolan vilket bidrar till att de inte får den hjälp de behöver 
för att kunna nå upp till målen. (Skolverket, 2002, s. 1-14) 

Det har även visat sig att många elever som har rätt till modersmålsundervisning inte utnyttjar 
sin rätt. I statistiken från Skolverket visar att på riksnivå, år 2007/2008 var det 155 210 elever 
som var berättigande till modersmålsundervisning, varav 83 482 elever deltog, alltså var det 
71 728 elever som inte utnyttjade sin rätt till undervisning i sitt modersmål. Statistiken visade 
även att femtiotvå procent av dessa lektioner skedde utanför timplansbunden tid18

De elever som har rätt till undervisning i modersmål är de elever som talar ett annat språk i 
hemmet än svenska. Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. 

.  

                                                             

17Tillgänglig: 

<http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dol
ddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk> (08-11-01) 

18 Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/1638#paragraphAnchor0> (08-10-17) 

http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://www.skolverket.se/sb/d/1638#paragraphAnchor0�
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Det är varje förälders ansvar att anmäla sitt barn om de så vill, men gör de en anmälan är den 
bindande i ett år och eleven måste delta i modersmålsundervisningen. De elever som nyligen 
kommit till Sverige och har svårigheter med svenskan kan få studiehandledning, alltså 
undervisning på sitt eget språk i skolans ämnen. ( Göteborgs stad 2004 se Skolverket 1998) 

1.5.7 DAGSLÄGET 
På 2000-talet har språken blivit fler och språken ses mer som en möjlighet än ett hinder. Språk 
föder språk och ett språk behöver inte skjutas undan för att lära sig ett annat.  Regeringen har 
beslutat att större insatser måste sättas in för att främja barnens flerspråkighet. Insatser som att 
(Skolverket, 2006, s. 3-14):  

• Skolledningen ska få större kunskap gällande flerspråkighet.  
• Lärare i det svenska språket ska få fortbildning för att få en bättre förståelse för 

flerspråkiga barn.  
• Modersmålslärarna ska få möjligheten att bli bättre på studiehandledningen de ger 

barnen på svenska och på barnens modersmål.  
• Skolorna ska få mer pengar för att kunna sätta in mer personal et cetera.  

En aktiv satsning har gjorts för att elever ska se värdet med sina språk och utnyttja dem på 
bästa möjliga sätt.  Under åren 2006-2007 har regeringen erbjudit modersmålslärarna en 
möjlighet att kunna utbilda sig i andra ämnen, utöver modermålet för att i sin tur kunna 
undervisa i dessa på sitt modersmål. En annan satsning som har gjorts är att 
modersmålslärarna ska få kompetensutbildning för att kunna förbättra sin undervisning och få 
undervisningen att vara jämförbar med den svenska undervisningen. (Skolverket, 2006, s. 3-
14) 

I dagens Sverige har vi ca 200 olika modersmål representerade. Detta ses inte alltid som en 
tillgång utan många gånger förknippas flerspråkigheten med problem istället för att ta tillvara 
på det. År 2005 hade femton procent av alla elever i grundskolan ett annat modersmål än 
svenska, (Lindberg 2002, s. 1-6) men i de invandrartäta områdena var andelen elever med 
svenska som andraspråk cirka åttio till nittio procent vilket gör att undervisningen genomsyras 
av ett andraspråkstänk. (Skolverket, 2003, s. 69) 

2 METOD 
I det här avsnittet kommer vi presentera vilka metoder vi har använt oss av, urvalsgruppen, 
genomförande, analys samt etik och tillförlitlighet. Vi har i vår studie använt oss av två olika 
datainsamlingsmetoder som är intervju och språkporträtt. Vi kommer nedan presentera de 
båda metoderna. 

2.1 INTERVJU 
Intervjuer används oftast för att få reda på hur människan ser på sin livsvärld eller 
uppfattningen kring ett visst fenomen. Vår studie går ut på att undersöka elevers uppfattning 
till sitt modersmål och modersmålsundervisningen där intervju som datainsamlingsmetod är 
väsentlig. Vi är medvetna om att vi har en förförståelse kring området och vi har därför att 
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försökt hålla oss så objektiva som möjligt för att inte styra eller ”färga” intervjuerna med våra 
egna åsikter och värderingar. Intervjuerna har genomförts med en respondent i taget. Vi har 
använt oss av en semistrukturerad intervju där barnen mer ingående har beskrivit sina tankar 
och känslor till sina språk. (Patel & Davidsson, 2003, s. 69,77-80) Vi har utgått från en 
intervjumall och använt oss av följdfrågor i de fall där vi inte fått ett tillräckligt utförligt svar. 
Under intervjutillfällena har vi använt oss av en bandspelare för att få fullständig och korrekt 
dokumentation av intervjerna men även för att alla elever skulle känna sig bekväma och för 
att intervjun skullev fortlöpa på ett naturligt sätt. (Ejvegård, 2001, s. 49-53) 

2.2 SPRÅKPORTRÄTT 
I vår undersökning är språkporträtten en central datainsamlingsmetod. Genom denna metod 
kan elever bli medvetna om sina egna språk men även för vilka andra språk som finns 
representerade i klassrummet. Ett språkporträtt är en bild på uppfattningen om hur de olika 
språken som eleven upplever att den har inom sig är fördelade. Meningen är att efter 
genomfört språkporträtt ska den få förklara och därefter diskutera de val den har gjort. På 
detta sätt kan du få kännedom om elevers känslor och tankar kring sina språk. (Bilaga 3 och 
4). Detta är ett bra sätt att introducera och väcka elevers intresse och lust för språk. Du kan 
senare bygga vidare på var språket talas, hitta likheter med andra språk et cetera. (Krumm, 
2004, s. 64-65). 

När språkporträtt används kan tillvägagångssättet se olika ut. Eleven kan få färglägga och 
förklara bilden enskilt eller så kan den göra det i helklass. Fördelen med att göra det i helklass 
är att alla i klassen på så sätt kan bli medvetna om vilka olika språk som finns representerade i 
klassrummet och få en större kulturell förståelse. Detta kan bidra till lust att lära nya språk och 
även väcka nyfikenhet till de andra språken. Vi valde trots detta att de låta barnen utföra 
språkporträtten enskilt, eftersom vi i denna studie intresserade oss för hur varje enskild 
individ uppfattar sitt modersmål och modersmålsundervisningen. Elevers språkliga 
medvetenhet ökas och när de blir medvetna om vilka olika språk de har inom sig bidrar det till 
att de kan använda sig av sina tidigare erfarenheter från inlärandet av ett språk när de ska lära 
in ett nytt främmande språk.19

2.3 URVAL 

 

Urvalsgruppen i vår studie har varit flerspråkiga elever som har modersmåls-undervisning. Vi 
har haft en kriteriebaserad målgrupp eftersom vi riktar oss till ett visst urval av flerspråkiga 
elever. Urvalsgruppen har bestått av tio elever där vi bestämde att kön och etnicitet inte är av 
betydelse vid urvalet. Alla elever går i år 4 och är mellan nio till tio år gamla. Dessa tio elever 
har valts ut slumpmässigt utifrån godkänt svar på vårat missivbrev. (Bilaga 2) Missivbrevet 
skickades ut till samtliga föräldrar eftersom majoriteten av eleverna hade 
modersmålsundervisning.  

                                                             

19 Spendup Slobodanka, som är modersmålslärare på språkcentrum i Göteborgs stad, förklarade för oss hur 

hon använde sig av språkporträtten praktiskt under sina lektioner vilket inspirerade oss till att ta med hennes 
syn. (Vt-08) 
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2.4 GENOMFÖRANDE 
Vi har genomfört denna studie på en mångkulturell skola där majoriteten av eleverna är 
flerspråkiga. Skolan befinner sig i en förort till en storstad i sydvästra Sverige i ett 
höghusområde där majoriteten av eleverna även bor.   

Vi ville med hjälp av denna studie komma fram till hur elever uppfattar sitt modersmål och 
modersmålsundervisning, därför använde vi oss av intervju som en hjälpmetod till 
språkporträtten där respondenterna muntligt genom intervjun fick förtydliga sina 
språkporträtt.   

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju eftersom vi inte ville ha en för öppen 
intervju där fokus lätt kan tappas och risken fanns att vi därmed inte skulle få ut lämplig data 
för vår studie. Vi har även använt oss av en intervjuguide som utgår från ett tema som i vårt 
fall rör sig om synen på modersmål och modersmålsundervisning. Utifrån detta har vi 
utarbetat frågor som passar temat och som täcker vårt intresseområde. Dessa områden är: 
föräldrar, eleven, kamrater, modersmålsundervisning, elevens språk. De första frågorna som 
vi ställde var inte närgångna, utan ganska avspända, så att respondenten inte skulle dra sig 
tillbaka och bli obekväma i situationen. Därefter kom de mer väsentliga frågorna och vi 
avslutade med mer allmänna frågor. (Bilaga 1) (Dalen, 2008, s. 30-31) 

Eleverna fick en mall med antingen en pojke eller en flicka avporträtterad, beroende på vilket 
genus respondenten hade. Sedan fick eleverna sätta ut sina olika språk som de kunde på 
porträtten. De fick använda sig av färgkritor så att det skulle bli mer tydligt. På detta sätt 
kunde vi se vilken uppfattning de hade om sina språk. De fick sedan förklara muntligt varför 
de satt det specifika språket på just den specifika kroppsdelen i form av en intervju. (Bilaga 1 
& 2) Efter varje fråga hade vi de didaktiska frågeställningarna; Vad? Hur? Och Varför? i 
åtanke för att få så utförliga svar som möjligt. I de fall då vi fick otydliga svar upprepade vi 
frågan igen så att inga missförstånd skulle ske. 

Samtliga intervjuer är gjorda på skolan i ett avskilt rum, det uppskattade vi eftersom det inte 
blev några avbrott från elever eller andra vuxna. Innan vi började intervjun förklarade vi för 
respondenten vad intervjun skulle gå ut på och vad deras svar skulle användas till. Vi var även 
noga med att tala om att de skulle få vara helt anonyma. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Det 
var viktigt för oss att samtalet inte stoppades upp av att vi antecknade samtidigt som vi 
intervjuade, därför spelade vi in varje intervju istället.  

2.4 ANALYS 
Efter att alla språkporträtt och intervjuer var klara började bearbetningen av det insamlade 
materialet.  Vi började med att lyssna igenom de inspelade intervjuerna och därefter skrev vi 
ner dem på datorn ordagrant för att kunna få en bättre översikt över vad de gett för svar och 
förklaringar. Detta gjorde vi ett antal gånger för att kunna få medvetenhet och en djupare 
inblick i elevens uppfattning. Därefter tittade vi på språkporträtten och kompletterade dem 
med deras intervjusvar och förklaringar kring varför de placerat språken på de olika 
kroppsdelarna. Alla individer är olika, om en elev väljer att sätta modersmålet i hjärtat kan 
detta vara av flera olika orsaker. Alla individer tolkar saker olika utifrån deras 
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erfarenhetsvärld därför är intervjuerna mycket viktiga i vår tolkning av språkporträtten. I nästa 
steg tittade vi tillbaka på arbetets syfte för att kunna utesluta de svar som inte var relevanta för 
studien. Detta eftersom eleverna i många av fallen började spinna vidare på svaret och 
hamnade utanför frågans syfte.  

Därefter gjorde vi en mall som hjälpte oss att hålla oss inom ramen för studien och även 
hjälpte oss att få en tydlig struktur i resultatet. Sedan valde vi att plocka ut citat från intervjun 
som vi tyckte förtydligade elevens tankar och sammanställde alla intervjuerna. För att 
försäkra oss om att resultatet hade hög tillförlitlighet valde vi att lyssna igenom intervjuerna 
ännu en gång. Avslutningsvis valde vi att göra en tabell där vi satte ut de olika områden som 
var relevanta för elevens uppfattning för att resultatet skulle bli mer lättöverskådligt. Utifrån 
denna tabell plockade vi ut relevant information ifrån varje elevs intervju och sammanställde i 
tabellen. Vi avslutade det hela genom att skriva en sammanställande del där vi jämförde 
svaren och sökte skillnader och likheter. 

När vi har gjort resultatanalysen har vi försökt att vara så tydliga som vi kan när det gäller att 
få med elevens tankar och uppfattning kring sina diverse språk. Vi har valt att ta med citat 
från intervjuerna, som har varit relevanta, för att förtydliga det hela. Vi är medvetna om att det 
är svårt att framföra allt som uppkommer vid en intervju såsom variation i röstläget, 
kroppsspråket och dröjsmål vid svar. Vi har ändå försökt att ta med så många aspekter vi kan 
när vi har analyserat resultatet för att läsaren ska kunna få en verklighetstrogen bild av elevens 
uppfattning. I resultatet har vi därför valt att skriva ut punkter då svaret har dröjt eller eleven 
har behövt tänka. En annan sak som är värd att nämna är att vi har skrivit ut citaten precis som 
det lät vid intervjutillfället. 

2.4.1 ETIK 
Vi har i vårt arbete utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande de fyra 
huvudkraven som är; informationkravet, samtyckeskravet, konfidentitalitetskravet, nyttjande-
kravet. Vi har även varit noga med deras rekommendationer gällande behandling av 
personuppgifter.  

Informationskravet handlar om att informera respondenten om studiens syfte samt att de alltid 
har valet att avbryta deltagandet i studien om de så skulle önska det. Detta informerade vi om 
innan varje intervju påbörjades. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste vara minst 15 år gammal för att själv kunna 
avgöra om de vill delta i studien eller inte. Eftersom vår urvalsgrupp bestod av yngre 
deltagare skickade vi ut missivbrev till deras föräldrar för att få deras godkännande.  

Konfidentialitetskravet går ut på att informera deltagarna om att de kommer att få vara 
anonyma i studien och att ingen obehörig kommer att få ta del av de inspelade intervjuerna 
och att även språkporträtten kommer att få vara anonyma. Den insamlade informationen 
kommer att förvaras väl och enbart användas till studiens syfte. Vi har valt att använda oss av 
bokstäver från A till J för de enskilda eleverna för att de ska få vara anonyma i studien. 
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Nyttjandekravet handlar om att informera deltagarna om vad den insamlade datan kommer att 
användas till och att även tala om att hela arbetet kommer att publiceras på internet efter 
studien är avslutad och att alla kommer då att ha tillgång till den. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
6-14) 

2.4.2 TILLFÖRLITLIGHET 
Vi använde oss av både intervju och språkporträtt när vi försökte få svar på vårt syfte med 
studien. Tillförlitlighet handlar om att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle, vilket vi har gjort. 
När det gäller tillförlitligheten var vi medvetna att det fanns flera olika faktorer som kunde 
påverka detta. Att vi valde elever med flera olika nationaliteter skulle även det påverka. 
Verktygen som vi kom att använda var relevanta men vid intervjutillfället kan vår närvaro ha 
påverkat elevernas svar. Även om intervjuerna kom att ske i ett enskilt rum så tror vi att 
skolmiljön påverkade elevernas utsagor. Respondentens numerära underläge vid intervjun 
påverkade möjligen också respondentens svar, då vi var två intervjuare och respondenten var 
ensam.  
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Svenska 

3 RESULTAT 
Vi har valt att dela upp vår resultatdel i två delar. I den första delen kommer vi presentera 
varje elevs resultat där vi har gjort en sammanställning av intervjun och plockat ut de 
viktigaste delarna som är av vikt för vår studie. Vi har även tagit med språkporträtten som de 
har fått göra för att förtydliga elevens uppfattning kring sitt modersmål och sin 
modersmålsundervisningen. I språkporträtten har vi valt att själva skriva ut vilket språk de har 
placerat på de olika kroppsdelarna för att förtydliga språkporträtten. Därefter har vi en 
sammanställning av alla elevers resultat där vi koncentrerar oss på att hitta likheter och 
skillnader. Vi använder oss av bokstäver från A till J istället för elevernas namn för att 
bibehålla konfidentialitetskravet.  

Elev A 

Eleven behärskar två språk; persiska och svenska. Hon har 
modersmålsundervisning i persiska en gång i veckan men ingen 
studiehandledning eftersom persiskan inte tillhör 
majoritetspråken på skolan vilka är turkiska, arabiska och 
somaliska. Hennes favoritspråk är persiska. Hon tycker själv att 
hon är duktigare på att prata svenska men hon tycker om 
persiskan mer.  

Hennes uppfattning till modersmålsundervisningen är negativ då 
hon upplever att det är tråkigt och läraren är för sträng. Hon 
tycker även att det är tråkigt att hon är ensam flicka i gruppen. 
Eleven påpekar att hon gärna velat ha fler tjejer i klassen. En 
annan sak som påverkat henne negativt är att de har bytt lärare 
allt för ofta. De har fått en ny lärare varje år.  

”-I ettan var det man..sen i tvåan var det kvinna som va jättebra!..Och nu är det en kvinna igen 
men hon är mycket sträng” 

Under lektionerna har varje elev sin enskilda bok och det tycker hon är bra eftersom hon inte 
tycker om stenciler. Det var elevens egen vilja från början att ha modersmålsundervisning 
men nu är det mer föräldrarna som vill att hon ska ha fortsatt undervisning i språket. 
Föräldrarna hjälper henne med läxorna i hemspråket men kan inte hjälpa henne med de övriga 
ordinarie läxorna eftersom de inte behärskar det svenska språket. Persiska är det språk eleven 
använder hemma men föredrar att tala svenska när hon är med sina vänner, eftersom alla 
kommer från olika länder.  

När vi samtalade om språkporträttet förklarade hon att svenskan sitter i huvudet eftersom det 
är det språk hon behärskar bäst och att hon tänker på svenska. Persiskan placerade hon i 
hjärtat eftersom det är hennes favoritspråk, hon brukar åka till Iran och använder persiskan när 
hon pratar med sina släktingar. 

Persiska 

Bild 1: Elev A 
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Elev B 

Eleven kan fem olika språk; svenska, engelska, somaliska, 
danska och addis ababa (amharik). Hans modersmål är 
somaliska och han har modersmålsundervisning en gång i 
veckan, efter skoltid. Han har även studiehandledning under 
skoltid en gång i veckan och går även i koranskola en gång i 
veckan utöver detta.  Somaliska är hans favoritspråk men 
han upplever att han är bättre på svenska. När vi ber honom 
förklara varför det är så får vi svaret: 

”-För att hela tiden den bara kommer ut hela tiden! Jag 
kan inte några ord somaliska...men ja är duktig på de! 
Ibland pratar med mamma svenska. Hon säger: -Prata 
somaliska!” 

Han berättar att han inte tycker om att ha 
modersmålsundervisning utan att det är hans mamma som vill att han 
ska ha det. Studiehandledningen tycker han om och som svar på varför han tycker om den 
men inte modersmålsundervisningen berättar han: 

”-Gillar ju inte att de e efter skolan. När vi har skola e de roligt men inte efter..Igår hade jag men 
jag gick inte....jag skolkade....... jag går bara på tisdagar....det e ba tjejerna som går då vi andra 
skolkar.” 

De får stenciler istället för böcker vilket elev B uppskattar eftersom han gillar det bättre. När 
han får läxa på modersmålet så hjälper hans mamma honom med den men svenskaläxan gör 
han själv.  

När vi ber honom förklara varför han har satt ut språken på just de olika kroppsdelarna 
förklarar han... 

”-Min mammas kompis bor i Danmark.. va heter det öhmm Danmark.. så ja kan faktiskt lite! De 
e roligt att prata danska! /.../ Svenskan de kommer själv bara.. ibland... När ja pratar svenska 
men ibland när jag pratar med de somaliska då kommer det somaliska språket. /.../ Ja gillar 
engelska för mina kusiner och nästan alla mina släktingar bor där..min pappa bor också där och 
min bror är på England men han bor här../.../ Danska, några bor också där av mina 
släktingar..Danmark..och vänta...vad heter den..Turkiet! några bor också där... och några i 
Sverige. 

Eleven kom i efterhand på att somaliskan fick för litet utrymme på kroppen och valde därför 
att skugga överdelen med blått också, detta syns dock dåligt på bilden. 

Majoriteten av hans kamrater kommer från Somalia och när de umgås pratar de somaliska, de 
har en kamrat som inte förstår och när han är med pratar de svenska.

”Addis ababa” 
Amharik 

 

 

Engelska 
 

Danska 

Somaliska 

Svenska 

Bild 2: Elev B 
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Elev C 

Eleven kan tre olika språk; kurdiska, turkiska och svenska. Elevens 
modersmål är kurdiska men har modersmålsundervisning på 
turkiska eftersom hon är kurd från Turkiet. Elevens favoritspråk är 
kurdiska men hon säger även att hon som liten alltid skämdes för att 
prata eftersom hon inte var så duktig på det. Eleven har 
modersmålsundervisning en gång i veckan efter skoltid och 
studiehandledning en gång i veckan under skoltid. Hon har en 
ganska negativ uppfattning till modersmålsundervisningen, men 
berättar vidare att hon tycker det är viktigt för henne att umgås med 
andra som har samma modersmål som henne.  

Under lektionerna i modersmålet brukar läraren använda sig av 
båda språken: svenska och turkiska för att förklara för eleverna. De 
har oftast gemensamma genomgångar och jobbar sedan enskilt i sina 
böcker.  De får även stenciler ibland men hon tycker om boken mer, då 
hon tycker att det är… 

”-Roligare…fö den e min.” 

Elev C känner att hon har svagheter när det gäller det svenska språket och behöver därför mer 
hjälp med svenskan än turkiskan. I hemmet pratar hon kurdiska med sina föräldrar men hon 
brukar ibland blanda språken med sina syskon. Det är oftast mamman som hjälper henne med 
läxorna på båda språken. Under skoltid brukar hon prata svenska men med sina vänner brukar 
hon oftast använda sig av kurdiska.    

 ”-I skolan kurdiska me kompisar men dom säger att vi måste prata svenska.” 

Kamraternas uppfattning om modersmålsundervisningen är positiv, hon förklarar att alla 
tycker det är roligt när de har det under skoltid. När vi frågar henne om det var hennes egen 
vilja eller föräldrarnas önskan att hon skulle gå på modersmål uttrycker hon sig så här… 

 ”- dom ville d, ja kan redan, ja kunde inte …nu kan ja.” 

När vi sedan började prata om språkporträttet förklarade hon att svenskan är det språket som 
sitter närmast hjärtat eftersom hon vill kunna detta bättre. Kurdiskan sitter i huvudet eftersom 
hon tänker på det språket fastän hon har modersmålsundervisning på turkiska. Turkiskan satte 
hon i kjolen men hade till en början ingen förklaring till varför men sedan yttrar hon sig… 

”-De e roligt man kan prata om andra saker också …om någon e brevi mig och ja inte vill att den 
ska höra så kan ja säga de på turkiska.” 

Eleven tror att hon kommer ha stor användning av sitt modersmål, som är kurdiska, i 
framtiden eftersom hon kan prata med så många fler människor.

Kurdiska 

Svenska 

Turkiska 

Bild 3: Elev C 
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Elev D 

Eleven kan fyra olika språk; svenska, kurdiska, turkiska och 
engelska. Eleven har kurdiska som modersmål men har 
modersmålsundervisning i turkiska eftersom hon är kurd 
från Turkiet.  Hon har studiehandledning en gång i veckan 
under skoltid och modersmålsundervisning en gång i veckan 
efter skoltid. Elevens favoritspråk är kurdiskan eftersom det 
är hennes modersmål och hon tycker att det är det språk hon 
behärskar bäst. När frågan kommer om vad hon tycker om 
modersmålsundervisningen säger hon att det är viktigt att 
kunna det men hon säger även… 

-Inte roligt…alla tjejerna har slutat de e bara ja som e tjej.” 

 Vad gäller hennes modersmålslärare tycker eleven att läraren är 
väldigt hjälpsam. De jobbar mest med stenciler men även i en bok. Det är sällan hon behöver 
hjälp under lektionerna. Hon tror att kamraterna tycker att modersmålsundervisningen är 
tråkig. 

”-Killarna tror ja tycker att de e tråkigt..för dom bara pratar om nånting annat när fröken säger 
att vi ska göra så och så” 

Det är inte ofta de får läxor men när de har det är det föräldrarna som hjälper henne med dem.  
Hemma pratar hon kurdiska men ibland pratar hon svenska med sin fyraåriga bror. När vi 
ställde frågan vad hennes föräldrar tycker om att hon går på modersmålsundervisning, säger 
hon: 

”-Min pappa tycker att de e jättebra och min mamma också”  

Elev D tycker att det svenska språket kan vara svårt i vissa fall eftersom det är vissa ord hon 
inte förstår.  När vi sedan pratar om språkporträtten och hon förklarar varför hon placerat 
språket på de olika ställena. Eleven har placerat svenskan på överkroppen, kurdiskan på 
underkroppen, turkiskan i fötterna och engelskan i huvudet. 

”-För att ja bor i svenska och ja pratar svenska”/…/För att min.. hmm... hemspråk e kurdiska och 
ja pratar kurdiska…ja kunde redan när ja gick i dagis och ja tycker engelska behövs när man e i 
flygplatsen och såna saker och… turkiska tycker ja att de behövs inte så mycket.. för att ja e inte 
turk…” 

Hon berättar sedan vidare att hon under sin fritid oftast umgås med kurdiska barn från skolan. 
Då brukar hon lägga in svenska ord när hon pratar kurdiska eftersom hon ibland saknar ord. 
Hon tror att hon kommer att ha stor användning för sitt modersmål när hon blir stor.  

Engelska 

Svenska 

Kurdiska 

Turkiska 

Bild 4: Elev D 
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Elev E 

Eleven kan tre olika språk; turkiska, svenska och engelska. Han har 
turkiska som modersmål och har även modersmålsundervisning i 
detta. Han har studiehandledning en gång i veckan under skoltid 
och modersmålsundervisning en gång i veckan efter skoltid. Hans 
favoritspråk är turkiskan då han uttrycker: 

”-Ja kan bäst turkiska…men ja måste lära mycket mer.” 

Hans uppfattning till modersmålsundervisningen är positiv och han 
har stort tycke för sin lärare… 

”-Min lärare e jättesnäll..ja tycker om turkiskan för att hon e 
snäll också.” 

Eleven brukar prata turkiska med sina föräldrar och syskon. Han tycker 
att han är duktigare på turkiskan än svenskan. På lektionerna får de 
oftast jobba med stenciler vilket han tycker är bra. När han fick frågan om vem som hjälper 
honom med läxorna svarade han att han oftast klarar sig själv men ibland får han hjälp från 
sin mamma och sin bror. Mamman brukar oftast hjälpa honom med modersmålet och brodern 
med svenskaläxorna.  Det har varit elevens eget val att gå på modersmålsundervisning. Han 
säger… 

”-Dom säger att ja ska också men ja väljer själv..men när ja frågar om ja ska gå eller inte dom 
säger till mig om du vill men dom säger att vi önskar att du ska gå men om du vill.. 

Under hans fritid brukar han oftast prata turkiska med sina vänner men också svenska ifall 
någon inte förstår turkiska. Han tycker inte det är viktigt att ha kamrater som pratar samma 
språk som honom. Däremot tycker han att turkiskan är viktig för att han ska kunna prata med 
sina släktingar och han tror att han kommer ha stor användning av det i framtiden.  

När vi pratade om språkporträtten och han fick förklara varför han placerat språken på de 
olika kroppsdelarna förklarade han att engelskan fick en väldigt liten bit i armen eftersom han 
bara kan några ord på engelska. Turkiskan placerade han i huvudet eftersom han tänker på det 
språket och som han tidigare uttryckte att han kan turkiskan bäst av alla språk han kan. 
Svenskan hade han ingen förklaring på varför han placerat i höger arm. 

Engelska 

Turkiska 

Svenska 

Bild 5: Elev E 
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Elev F 

Eleven kan tre olika språk; svenska, engelska och 
somaliska. Han har modersmålsundervisning i somaliska. 
Han har studiehandledning en gång i veckan under skoltid 
och modersmålsundervisning en gång veckan efter skoltid. 
Elevens favorit språk är engelskan. Han tycker att han 
pratar bra på svenska och somaliska men engelska kan han 
bara lite.  Han tycker däremot att somaliskan är lättare 
eftersom ha kan läsa och skriva på det språket. Han tycker 
att hans lärare i somaliska är bra då de får jobba 
tillsammans under lektionerna. En sak som han inte tycker 
om är att lektionstillfällena är för långa. Efter att ha pratat 
en stund berättade han… 

”-Ja brukar inte gå..De e fler som inte går...Vi e hemma 
istället…bara på onsdag som ja inte går..det e efter skolan 
då..man får ingen rast heller.” 

Han berättar vidare att det inte var hans vilja att gå på modersmålsundervisning och om han 
hade haft den möjligheten skulle han inte gå alls. Hemma pratar han somaliska med sina 
föräldrar men svenska med sina syskon. Läxorna på modersmålet är det oftast pappan som 
hjälper honom med men han har svagheter i det svenska språket och kan inte hjälpa honom 
med svenskaläxan i samma grad.  

När vi frågar om vilket språk han pratar på i skolan får vi svaret… 

 ”-Svenska i skolan me kompisar…för alla vill prata.” 

På fritiden pratar han oftast svenska med sina kamrater fastän de är somalier. När han ska 
förklara språkporträtten berättar han att somaliskan har han placerat i huvudet eftersom han 
tänker och läser på det språket, och i händerna eftersom han kan skriva på somaliska.  Han har 
placerat svenskan i benen eftersom han oftast pratar svenska när han leker med sina vänner 
och de brukar oftast spela fotboll.  Eleven känner inte att han har något behov av att kunna 
somaliska och tror inte han kommer ha någon användning för det i framtiden. 

Somaliska 

Engelska 

Svenska 

Svenska 

Bild 6: Elev F 
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Elev G 

Eleven behärskar fem olika språk; turkiska, engelska, 
kurdiska, danska och svenska. Hennes föräldrar är kurder 
ifrån Turkiet och har därför har hon kurdiskan som sitt 
modersmål men har modersmålsundervisning i turkiska. Hon 
har studiehandledning en gång i veckan och 
modersmålsundervisning en gång i veckan. Hon berättar att 
svenskan är det språk hon kan bäst. När vi sedan började 
prata om vilket språk som var hennes favoritspråk, uttrycker 
hon att: 

”-Danskan, ja e kurd…men född i Danmark.” 

Eleven har en ganska negativ inställning till modersmålsundervisningen. Hon tycker att 
turkiskan i vissa fall kan vara svår. Under lektionerna i modersmål brukar hon oftast jobba 
självständigt. Hon känner att hon inte alltid får den hjälp hon behöver eftersom läraren inte 
förstår svenska så bra. De har inga arbetsböcker och jobbar därför med stenciler vilket hon 
inte har några problem med. Eleven berättar att hon inte gillar turkiskan och att det är tråkigt, 
men hon tycker det är bra att lektionerna är förlagda efter skoltid.  

Under sin fritid brukar hon oftast prata kurdiska då nästan alla hennes vänner är kurder. Hon 
berättar att vännerna har en ganska negativ inställning till modersmålsundervisningen 
eftersom många inte vill ha turkiska utan hellre vill lära sig kurdiska. 

När det gäller hjälp med läxorna är det syskonen som hjälper henne eftersom hennes föräldrar 
inte behärskar det svenska språket. Hon pratar oftast kurdiska hemma med sina föräldrar men 
svenska med sina syskon eftersom de inte är så duktiga på kurdiska. Det var föräldrarna som 
bestämde att hon skulle gå på modersmålsundervisning men hon påpekar att även hon ville.  

När vi började samtala kring språkporträtten förklarar eleven att turkiskan fick sitta i huvudet 
eftersom hon alltid får tänka när hon ska prata turkiska. Svenskan satte hon i fötterna eftersom 
hon bor i Sverige. Kurdiskan som är modersmålet placerade hon i kjolen eftersom; 

”-de va där den fick plats.” 

Engelskan placerade hon i ena armen eftersom hon tycker det är roligt men hon är inte duktig 
på det och slutligen placerade hon danskan i i största delen av kroppen därav också hjärtat, 
eftersom hon är född i Danmark. 

Engelska 

Turkiska 

Danska 

Svenska 
Kurdiska 

Bild 7: Elev G 
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Elev H 

Eleven kan tre olika språk; somaliska, svenska och engelska. Hon 
har modersmålsundervisning i somaliska. Eleven har 
studiehandledning en gång i veckan och modersmålsundervisning 
en gång i veckan. Elevens favoritspråk är somaliska eftersom det 
är det språket hon behärskar bäst.  

Hennes uppfattning om modersmålet är positiv, hon uttrycker det 
så här: 

”-Ja tycker om somaliska för att de e kul att prata och ja kan 
läsa somaliska.” 

Hennes uppfattning om modersmålsundervisningen är även den 
positiv men hennes kamrater tycker inte det. 

”-Vissa säger att dom älskar hemspråk men dom kommer inte, bara när dom vill.. två killar från 
vår klass kommer inte.. dom tycker att man jobbar för mycket.. dom lyssnar inte och kastar saker 
på alla.” 

Hon tycker det är bra att modersmålsundervisningen är efter skoltid. Eleven använder 
somaliskan i kommunikationen med sina vänner. Hon tycker det är lättare men ibland kan det 
ändå vara svårt.  Hon tycker om sin lärare eftersom hon är duktig och förklarar de svåra 
uppgifterna på svenska.  Hon tycker att hon lär sig mycket genom 
modersmålsundervisningen. Mestadels jobbar de enskilt med stenciler under lektionerna och 
läraren går runt och hjälper de som behöver hjälp.  

Hemma pratar eleven svenska och somaliska. Med sina föräldrar pratar hon somaliska 
eftersom föräldrarna säger att hon måste, men med sina syskon pratar hon oftast svenska. Det 
är föräldrarnas vilja att hon ska gå på modersmålsundervisning men även hon själv har 
intresse.  

När vi började prata om språkporträtten beskriver hon bilden… 

”-Svenska i huvet för att j tänker på somaliska eller några saker på svenska..ibland jag tänker på 
somaliska men oftast svenska.” 

Engelskan placerade hon i på den nedre delen av kroppen och detta berodde på att hon inte 
behärskar engelskan väl. Somaliskan fick sitta nära hjärtat eftersom hon behärskar det språket 
bäst och att hon kommer från Somalia. Hon tycker att modersmålet är viktigt och tror att hon 
kommer att få stor användning för det i framtiden.  

Svenska 

Somaliska 

Engelska 

Bild 8: Elev H 
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Elev I 

Eleven behärskar tre olika språk; somaliska, svenska och engelska. 
Eleven har modersmålsundervisning i somaliska. Han har 
studiehandledning en gång i veckan och modersmålsundervisning 
en gång i veckan.  

Elevens favoritspråk är engelska. Elevens uppfattning om 
modersmålsundervisningen är negativ. Han uttrycker att han inte 
tycker om modersmålsundervisningen. När vi ställde frågan varför 
han går på modersmålsundervisningen, svarade han… 

”-Det är inte ja som bestämmer.” 

Det är föräldrarnas vilja att eleven ska ha modersmålsundervisning. 
Under lektionerna i modersmålet tycker han att läraren hjälper honom för 
lite. De får oftast sitta i grupper och jobba gemensamt.  De jobbar till 
största del med stenciler men han vill hellre ha en egen bok. 

”-Man lär sig mycket mera då..när man har sin bok.” 

När han kommunicerar med sina föräldrar och syskon brukar han oftast kodväxla mellan 
svenskan och somaliskan. Mestadels gör han sina läxor själv men ibland är det mamma som 
hjälper honom. Han uttrycker att det är jobbigt att föräldrarna inte behärskar språket eftersom 
de inte alltid kan hjälpa honom.  På sin fritid använder han det somaliska språket eftersom alla 
hans kamrater är från samma land som honom.  

När vi började diskutera språkporträtten förklarar han att svenskan sitter i armarna och benen 
eftersom han pratar svenska bättre och använder det oftast.  I huvudet placerade han 
somaliskan eftersom han tänker på somaliska men han är inte duktig på språket. Engelskan 
placerade han i hjärtat eftersom.. 

”…för att ja vill lära mig mer och ja kan inte så mycket..men ja tycker om de.” 

Han tror inte att han kommer ha så stor användning av det somaliska språket när han blir stor, 
utan tror att det är mycket bättre att han lär sig svenska språket bra eftersom han bor här. 

Engelska 

Svenska(benen) 

Svenska (armarna) 

Somaliska 

Bild 9: Elev I 
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Elev J  

Eleven uppger att han kan två språk, svenska och arabiska. Arabiskan 
är elevens modersmål och det är det språket som han även har 
modersmålsundervisning i. Han har det en gång i veckan efter skoltid 
och han har även studiehandledning en gång i veckan under skoltid. 
Han tycker att det är roligt med både studiehandledning och 
modersmålsundervisning men påpekar att det inte alltid har varit så.  

”-Men först ja gilla inte den... först va de en men sen födde hon.. och 
han va liten, så hon inte kunde komma.. men sen kom de en 
annan.....ja gilla inte hon, så ja slutade men börja igen när hon kom 
tillbaka.” 

Han berättar vidare att vissa elever i modersmålsgruppen har en ganska 
negativ inställning till modersmålsundervisningen.  

Det var föräldrarnas vilja att han skulle ha modersmålsundervisning i skolan. 

 ”-I början ja ville inte... men sen sa ja ok.” 

Under lektionstillfällena får de stenciler att jobba med. Han får hjälp med modersmålsläxan 
från föräldrarna men uppger att när det kommer till svenskaläxan så är det de äldre syskonen 
som hjälper honom, eftersom föräldrarna har vissa brister i det svenska språket. 

Han själv anser att svenska är favoritspråket och att han kan uttrycka sig bättre och lättare på 
det.  

” -Svenska kan ja redan.”  

Modersmålet känner han att han har vissa svagheter i eftersom han inte alltid kan hitta ord för 
det han vill säga och i de fallen lägger han in svenska ord. När han är hemma så pratar han 
arabiska till största del, men får lägga in lite svenska ord i de fall då det behövs. I skolan är 
det tvärtom. När han samtalar med en arabisk kamrat lägger han istället in arabiska ord.  

”-Svenska... och så ibland arabiska lite.” 

Under intervjuns gång kommer eleven på att han faktiskt kan engelska också. Han sätter 
engelskan i huvudet och när vi frågar hur det kommer sig att han placerade ut engelskan just 
där på kroppen, arabiskan i hjärtat och svenskan i armen får vi förklaringen.. 

”-Arabiska gillar ja...hmm..och svenska.. kan ja bara.. och engelska kan ja inte bra, då måste ja 
tänka först vad det betyder..” 

Han berättar vidare att det inte är så viktigt att kompisarna kommer från samma land och har 
samma modersmål som honom. Han tror att han kommer att ha större användning för sitt 
modersmål när han blir stor. 

Engelska 

Arabiska 
Svenska 

Bild 10: Elev J 
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3.1  KAMRATERNAS PÅVERKAN 
Kamraternas uppfattning om modersmålsundervisningen var till största del negativ, enligt de 
intervjuade eleverna. Vi fick svar på vad de ansåg att kamraterna tyckte om 
modersmålsundervisningen av sex elever, resten sa att de inte visste vad kamraterna tyckte. 
Fem elever upplevde att kamraterna hade en ganska negativ inställning. Anledningen till 
varför de var negativt inställda varierade. Hälften av eleverna påpekade att pojkarna var 
väldigt negativt inställda till modersmålsundervisningen. Eleverna anmärkte på flera olika 
företeelser under intervjuerna. I majoriteten av undervisningstillfällena uteblev pojkarna och 
under lektionstid lyssnade de inte på läraren och betedde sig oroligt i klassrummet. En elev 
påpekade att den negativa inställningen kunde bero på att många kurder hade turkiska som 
modersmålsundervisning men att de hellre ville ha kurdiska eftersom det är deras modersmål. 
Det var bara en elev som upplevde att kamraterna hade en positiv inställning. Eleven 
påpekade att det var studiehandledningen som var rolig eftersom den är förlagd på skoltid. 

De flesta eleverna pratade på sitt modersmål med sina kompisar men de uppgav att i de fall då 
det var en kompis med som inte kunde deras modersmål så pratade de svenska. Det var även 
några som kodväxlade när de pratade med sina landsmän. De flesta hade kompisar som 
pratade samma modersmål som de själva. Två elever sa att de oftast pratade svenska med sina 
kompisar. En av dessa hade kompisar från många olika länder och den andra hade kompisar 
från sitt hemland men valde ändå att prata svenska.  

3.2 FÖRÄLDRARNAS PÅVERKAN 
Majoriteten av eleverna upplevde att det var deras föräldrar som ville att de skulle gå på 
modersmålsundervisning. I fyra av fallen upplevde eleverna att de är tvingade till det av 
föräldrarna, om de själva hade fått välja hade de inte gått. 

Ett flertal elever framhöll att när de hade en konversation med sina föräldrar i hemmet 
använde de sig av modersmålet, men kodväxling när de behövde det. Två av dem uppgav att 
de vid kommunikation med sina syskon pratar svenska. Elev B påpekade att när han var 
hemma så vill hans mamma att han pratade på sitt modersmål. 

Som svar på frågan om vem som hjälper till med läxan, är det sju elever som får hjälp av 
föräldrarna med modersmålsläxan. En uppgav att han ibland fick hjälp men oftast gjorde 
läxan själv. I fyra av fallen hjälper mamman till med läxan och i ett fall fick eleven hjälp av 
pappan. En annan sak vi uppmärksammade var att sju elever inte kunde få hjälp med 
svenskaläxan av sina föräldrar på grund av olika skäl. Majoriteten angav att den största 
anledningen till detta var att föräldrarna inte behärskade det svenska språket tillräckligt bra. I 
tre av dessa fall fick de istället hjälp av sina äldre syskon och två stycken gjorde läxorna 
själva. En av dessa två elever poängterade att det var väldigt jobbigt att föräldrarna inte 
behärskade språket tillräckligt bra för att kunna hjälpa honom. 
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3.3 MODERSMÅLSLÄRARENS OCH MODERSMÅLSUNDERVISNINGENS 
PÅVERKAN 
Sju elever uppfattade modersmålsundervisningen negativt. Två av dessa tyckte att 
anledningen till det var att den var förlagd efter skoltid. Två andra var ensamma flickor i 
gruppen vilket de tyckte var tråkigt. Något vi uppmärksammade var att de elever som såg 
negativt på modersmålsundervisningen inte såg negativt på studiehandledningen som är 
förlagd på skoltid. Alla elever förutom en har studiehandledning en gång i veckan. 

Läraren har varit avgörande i de fall där eleverna har haft en positiv uppfattning. De tre som 
hade en positiv uppfattning om modersmålsundervisningen poängterade att anledningen till 
detta var att de tycker om modersmålsläraren och att hon/han är snäll och hjälper till mycket. 
Resterande som såg negativt på modersmålsundervisningen hade olika anledningar till det. 
Två av dem hade en negativ inställning, delvis på grund av läraren där den ena ansåg att hon 
hade fått byta lärare alltför ofta och att den nuvarande läraren var för sträng. Den andra ansåg 
att läraren inte hjälpte henne tillräckligt mycket och att läraren inte kunde så bra svenska, pga 
det kan hon inte förklara vissa ord. Men det var även andra faktorer som var av betydelse. Två 
ansåg att de var tvingade till att ha modersmålsundervisning, hade de själva fått välja hade de 
valt att inte ha modersmålsundervisning. Det rådde delade meningar om det var positivt eller 
negativt att lektionerna var förlagda efter skoltid. 

De flesta fick jobba med stenciler på lektionerna, två av dessa elever påpekar att de hellre 
hade velat ha en egen bok. Det var bara tre som hade egna böcker.  

3.4 SPRÅKENS BETYDELSE 
Eleverna kan mellan två till fem språk. I genomsnitt kan de tre språk. Sex elever hade valt sitt 
modersmål som favoritspråk, en hade svenska som favoritspråk eftersom han kan det bättre 
och har lättare för att uttrycka sig på det. Två elever valde engelska och en valde danska 
eftersom hon är född där. Sex elever tror att de kommer få stor användning för sitt modersmål 
när de blir äldre. Av dessa sex elever var det fyra stycken som även hade valt sitt modersmål 
som favoritspråk. Totalt var det sex elever som hade valt sitt modersmål som favoritspråk. 
Fem elever tycker att de är bättre på svenska medan den andra hälften tycker att de är bättre 
på sitt modersmål. 

3.5 SAMMANSTÄLLNING AV ELEVERNAS SPRÅKPORTRÄTT 
Här nedan följer en sammanställning av var alla elever hade placerat sitt modersmål på 
språkporträtten och vi har även tagit med en kort förklaring till varför de har placerat det på 
den specifika kroppsdelen. Anledningen till att vi i detta avsnitt väljer att lyfta modersmålets 
placering är eftersom det är detta som är vårt huvudsakliga syfte med studien. 
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ELEV Placering av modersmålet på 
språkporträttet och förklaring till 

varför de har placerat det där. 

A Modersmålet placerade hon i hjärtat eftersom det är hennes 
favoritspråk. 

 

B Modersmålet placerade han i fötterna och kroppens övre del (en 
ganska stor del av kroppen), det är hans favoritspråk. 

 

C Modersmålet placerade hon i huvudet eftersom hon tänker på det 
språket och det är även hennes favoritspråk. 

 

D Modersmålet placerade hon i kjolen som har en ganska stor yta 
eftersom det är favoritspråk. 

 

E Modersmålet placerade han i huvudet eftersom han tänker på det 
språket och kan det bäst, det är även hans favoritspråk. 

 

F Modersmålet placerade han i huvudet eftersom han tänker och läser 
på det språket men även i händerna eftersom han skriver på det 
språket. 

 

G Modersmålet placerade hon i kjolen eftersom det var där den fick 
plats. 

 

H Modersmålet placerade hon i hjärtat eftersom hon behärskar det 
språket bäst och för att  det även är hennes favoritspråk. 

 

I Modersmålet placerade han i huvudet eftersom han tänker på det 
språket men känner att han inte är så duktig på det. 

 

J Modersmålet placerade han i hjärtat eftersom han tycker om det.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att fyra elever har placerat modersmålet i huvudet. Alla elever 
har samma resonemang till varför modersmålet är placerat i huvudet, de tänker på det språket. 
Tre elever har placerat modersmålet i hjärtat, två av dessa uttryckte att modersmålet var deras 
favoritspråk medan en påpekar att han tycker om det. Två elever har placerat modersmålet i 
kjolen och en har placerat det i fötterna. Gemensamt för de flesta elever var att de uttryckte 
positiva affekter till modersmålet men vi kunde ändå se vissa särdrag kring elevernas 
uppfattningar. De kroppsdelar som dominerar är huvudet och hjärtat. Majoriteten av eleverna 
kände affektiva eller intellektuella kopplingar till sitt modersmål.  

4 DISKUSSION 
I detta avsnitt har vi valt att dela upp diskussionen i fyra delar. I första delen har vi en 
metoddiskussion där vi argumenterar för de två metoder som vi har valt. Därefter följer 
resultatdiskussionen där vi kommer att koppla samman vårt resultat till tidigare forskning och 
även delge våra egna synpunkter till detta. Vi kommer även att beröra området didaktiska 
konsekvenser och vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning. 

4.1 METODDISKUSSION 
Vi har i vår studie valt att använda oss av intervju och språkporträtt som metod. Anledningen 
till att vi valde att ha med språkporträtt i vår studie berodde på att vi genom denna metod tror 
att eleverna skulle kunna öka sin språkliga medvetenhet och även bli medvetna om språkens 
betydelse. Genom att vi kombinerade dessa två metoder visade det sig att eleverna hade 
lättare för att uttrycka sina tankar kring sina språk vid intervjutillfällena eftersom de hade 
språkporträttet som ett hjälpmedel. 

Språkporträtt som metod är inte så vanligt förekommande i Sverige. Denna metod kommer 
ursprungligen från Österrike. Utvecklaren av språkporträttet heter Hans Jürgen Krumm, 
professor vid ett Universitet i Österrike. Detta är en metod som både vi och respondenterna 
hade stor hjälp utav.  

Intervjun valde vi att ha som ett komplement till språkporträtten. Vi funderade noggrant kring 
vad vi ville ha ut av både språkporträtten och intervjun. Vi kom fram till att fastän eleverna 
sätter ut sina språk på språkporträttet så skulle vi inte veta varför de har gjort det. Det krävs en 
förklaring från deras sida för att vi ska få klarhet i det hela. Fastän en elev sätter ut ett språk i 
hjärtområdet så innebär det inte i alla fall att det är det språk som ligger närmast hjärtat utan 
det kan finnas en helt annan förklaring till detta.  

Vi valde även att spela in alla intervjuer eftersom det skulle underlätta vid bearbetningen av 
dem och säkerställa att resultatet skulle ha hög tillförlitlighet, genom att vi efter analysen av 
resultatet kunde återgå till de inspelade intervjuerna. Vi kunde tydligt märka att vid vissa 
frågor kände sig eleverna obekväma och tvekade innan de svarade. Det var framförallt en 
fråga som rörde synen på modersmålsläraren som vi märkte att många upplevde som jobbig. 
Vi fick i de fallen ännu en gång förklara att konfidentialitetskravet gällde och att ingen 
obehörig skulle ha tillgång till informationen eller de inspelade banden. Efter att vi klargjorde 
detta för eleverna märkte vi att många utav dem vågade uttrycka sig kring frågan. 
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4.2 RESULTATDISKUSSION 
Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. De senaste åren har vi haft en invandring på 
uppemot hundratusen personer per år från olika länder och kulturer till Sverige. 20

I fallet ovan där eleven inte fick prata på sitt modersmål tror vi, precis som Parszyk, att det är 
ett tecken på assimilationstankar från lärarens sida. Vi tror inte att läraren vill eleven illa 
genom detta utan det kan röra sig om att läraren tror att eleven på detta sätt kommer att stärka 

 Det har lett 
till att vi idag har cirka tvåhundra olika modersmål representerade i Sverige. Oftast ses det 
dock inte alltid som en tillgång utan många gånger förknippas flerspråkighet med problem. 
(Skolverket, 2003) År 2005 hade femton procent av alla elever i grundskolan ett annat 
modersmål än svenska, (Lindberg 2002) men i de invandrartäta områdena var andelen elever 
med svenska som andraspråk cirka åttio – till nittio procent. (Skolverket, 2003) Vår studie 
visade att eleverna kunde prata mellan två till fem språk vardera. Det visade sig också att sex 
elever hade valt sitt modersmål som favoritspråk.  

Krumm (2004) har åsikten att vägen till integration i samhället är att eleverna får sitt 
modersmål erkänt. Något vi lade märke till är att de kurdiska eleverna får läsa turkiska som 
modersmål. Turkiska är inte deras modersmål, de kommer trots det ursprungligen från 
Turkiet.  

Elev G, som har kurdiska som modersmål, sa att kamraterna hade en negativ inställning till 
modersmålsundervisningen på grund av att de hellre vill lära sig sitt rätta modersmål som är 
kurdiska istället för turkiska.  

Detta visar att dessa elever inte har fått sitt modersmål erkänt. Vad anledningen är att de läser 
turkiska istället för kurdiska blev inte känd via studien. Vi vet inte om det är deras föräldrar 
som anser att det är viktigare att de ska lära sig turkiska istället för kurdiska eller om kurdisk 
modersmålsundervisning inte finns att tillgå i just den skolan. Men oavsett vilken anledning 
det rör sig om får eleven inte sitt modersmål erkänt. De får istället intrycket av att deras 
modersmål inte är lika viktigt som turkiskan. Ur en annan synvinkel så har dessa elever en 
fördel av att lära sig ytterligare ett språk. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle så är 
varje språk av betydelse för individen.  

Elev C, som även hon har kurdiska som modersmål, nämnde även under intervjun att de inte 
fick prata på sitt modersmål i skolan. Detta är ett annat exempel på att dessa elever inte får sitt 
modersmål erkänt. Parszyk (2002) nämner att det fortfarande förmedlas assimilationstankar 
till eleverna. Hon nämner även att lärarna inte alls skall sträva efter att eleverna ska bli så 
svenska som möjligt utan att de istället ska bli en del av det svenska samhället med sin egen 
etnicitet. Det handlar inte om att minoritetsgruppen ska anpassa sig till majoritetsgruppen eller 
tänkande som ” så brukar vi göra här”. Detta sätter sina spår på barnets identitet. (Parszyk, 
1999)  

                                                             

20 Tillgänglig: <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp> (08-10-04) 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp�
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det svenska språket. Det är dock viktigt att ha det Parszyk säger i åtanke, eftersom det i annat 
fall kan sätta sina spår på elevens identitet. 21

Parszyk diskuterar i sin artikel om elevers självuppfattning. Hon menar att många ser 
invandrare som en homogen grupp. Hon påpekar att om människor i barnets omgivning 
framtonar invandrare som något negativ är det den självuppfattningen som eleven kommer att 
få. Detta kan leda till en ”vi och de” bild vilket gör att invandrarbarnen använder begreppet vi 
om barn från sina egna nationaliteter och ser svenskar som de. 

 

De flesta elever pratar på sitt modersmål med sina kamrater men de uppgav att i de fall då det 
är en kamrat med som inte kan deras modersmål så pratar de svenska. De flesta har vänner 
som pratar samma modersmål som de själva. Två elever sa att de oftast pratar svenska med 
sina kompisar. En av dem har vänner från många olika länder och den andra har kamrater från 
sitt hemland men väljer ändå att prata svenska.   

22

Enligt Otterup använder flerspråkiga elever sitt modersmål mer ofta vid kommunikation med 
sina föräldrar och andra vuxna. Det svenska språket används däremot oftast när de 
kommunicerar med sina kamrater och syskon. (Otterup, 2005) Detta överrensstämde med vårt 
resultat. Eleverna berättade att i de flesta situationerna använder de sitt modersmål när de 
kommunicerar med sina föräldrar men vid kommunikation med sina syskon uppgav två 
stycken att de då pratar svenska. Elev B, som har somaliska som modersmål, påpekade att när 
han är hemma så vill hans mamma att han pratar på sitt modersmål. I de fall då eleverna i en 

 Otterup nämner kamraternas 
betydelse för identitetsutvecklingen. Han menar att elever formar en ny identitet som bildas i 
interaktion med deras kamrater. De har ett stort utbud av olika språkliga och kulturella 
bakgrunder vilket leder till att de själva kan välja vilken grupp de ska tillhöra av de som finns 
representerade i området. (Otterup, 2005)  

Genom studien fick vi fram att de flesta eleverna umgås med andra barn som har samma 
nationalitet som de själva och att de använder sitt modersmål när de kommunicerar. De elever 
som väljer att umgås med andra barn som har samma nationalitet som de själva förstärker sin 
identitet på detta sätt. Vi tror även att det kan vara skönt att få tillhöra en grupp som är i 
samma situation som sig själv, vilket leder till att det blir ganska naturligt att söka sig till den 
egna språkgruppen. Utifrån detta tror vi inte att begreppen ”vi” och ”de” alltid bör ses som 
något negativt. Det negativa kommer istället från hur samhället tolkar dessa begrepp. Vi hade 
även två elever som pratade svenska med sina kompisar. Detta tolkar vi som att dessa elever 
försöker söka sin grupptillhörighet utifrån samhällets förväntningar. Det kan också röra sig 
om att de har tagit till sig lärarens värderingar och normer. 

                                                             

21 Vi får även ha i åtanke att om alla invandrare i det svenska samhället skulle ta till sig majoritetskulturens 
tankesätt och sedvänjor, så handlar det inte längre om ett mångkulturellt samhälle utan vi får istället ett 
monokulturellt samhälle.  

22 Tillgänglig: 

<http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dol
ddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk> (08-11-18) 

http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�
http://66.102.1.104/scholar?hl=sv&lr=&q=cache:HtcNWOEY3pcJ:www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/dolddiskriminering.pdf+dold+diskriminering+parszyk�


 31 

konversation inte hittar de rätta orden använder de sig av kodväxling. Detta fenomen sker 
både när de konverserar med föräldrar och kamrater. Vygotskij menar att språkinlärningen 
skiljer sig åt beroende på om det är modersmålet eller ett andraspråk barnet lär in. När vi lär in 
ett nytt språk så är det flera faktorer som är avgörande för hur slutresultatet kommer att bli. Vi 
använder oss av de ord som vi redan har etablerat och är säkra på i vårt modersmål och vi 
översätter direkt från modersmålet till det nya språket. Det är även av stor vikt vilka 
grundkunskaper som barnet har i sitt modersmål och hur säkert det är i det för att kunna lära 
in det nya språket. (Vygotskij, 1986)  

Lindberg bekräftar Vygotskijs tankar kring språkinlärningen men påpekar att när barnet har 
fått en bra bas brukar den använda sig av kodväxling. Kodväxling är en beteckning för när en 
individ samtidigt använder sig av två språk, alltså modersmålet och det nya språket. Han 
menar att det tyder på säkerhet och stark språklig kompetens i det nya språket. (Lindberg, 
2002) Vi kan utifrån resultatet se att många elever använder sig av kodväxling när de inte 
hittar de rätta orden.  

Detta är något som vi själva känner igen från vår vardag när vi kommunicerar med vänner 
som har samma modersmål som oss själva. Det är viktigt att människor i elevens närmaste 
omgivning blir upplysta om att kodväxling är något positivt. Vi tror att kodväxling i många 
fall används för att skapa en gemenskap i gruppen som skiljer den från övriga grupper. Eleven  
bildar sig ett ”eget språk” som bara de i gruppen har full förståelse för. Eleverna själva sa att 
de kodväxlade i de fall då de inte hittade de rätta orden. Detta tror vi inte stämmer fullt ut 
eftersom eleverna i kommunikation med oss inte kodväxlade en enda gång och använde sig av 
det ordförråd de hade för att göra sig förstådda. Detta är ett tecken på språklig medvetenhet. 
Eleverna verkar vara medvetna om i vilka situationer de kan använda sig av kodväxlig.  

Vårt resultat visade att sju elever fick hjälp av sina föräldrar med modersmålsläxan men när 
det gällde den ordinarie läxan var det sju stycken som inte fick hjälp av sina föräldrar. En av 
anledningarna till detta var att föräldrarna inte kunde hjälpa dem på grund av att de inte 
behärskar det svenska språket i tillräcklig utsträckning. Elev I, som har somaliska som 
modersmål, påpekar att han upplever att det är jobbigt att de inte kan hjälpa honom med 
läxan.  Undersökningar som har genomförts av Skolverket har visat att flerspråkiga elever inte 
klarar sig lika bra som de svenska eleverna i skolan. En orsak till detta kan vara 
nerdragningarna i skolan vilket bidrar till att de inte får den hjälp de behöver för att kunna nå 
upp till målen. (Skolverket, 2002) Vårt resultat förstärker Skolverkets undersökning. Om 
eleverna inte kan få hjälp med läxan hemifrån leder det till att de hamnar efter i skolan och på 
så sätt har de inte lika stor chans att nå upp till målen som elever som får hjälp hemifrån med 
läxorna. 

I vår studie kom vi även fram till att läraren var av stor betydelse för vilken uppfattning elever 
har till sitt modersmål. Förra året erbjöd regeringen alla modersmålslärare en möjlighet att få 
utbilda sig i andra ämnen utöver modersmålet. En annan satsning som gjordes var att 
modersmålsläraren fick kompetensutbildning för att kunna förbättra sin undervisning och få 
den att vara jämförbar med den ordinarie undervisningen i skolan. (Skolverket, 2006. s. 3-14) 
Det har visat sig att många elever som har rätt till modersmålsundervisning inte utnyttjar sin 
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rätt och statistiken visar även att femtiotvå procent av dessa lektioner sker utanför 
timplansbunden tid23

I rapporten Invandrarbarnens möjligheter har Margreth Hill (1996) utgått från barnens 
språkliga identitet. De elever som hade gjort tidigt avbrott i modersmålsundervisningen eller 
senare avbrott har sämre slutbetyg i svenskan än de elever som inte har haft något avbrott. Vi 
hade en elev, elev J, med arabiska som modersmål som berättade att han hade haft ett avbrott i 
modersmålsundervisningen under en period för att han inte tyckte om den modersmålslärare 
som de hade då. Trots detta upplevde eleven att han var bättre på svenska språket och att han 
hade lättare för att uttrycka sig på det och behärskade det bättre än sitt modersmål. Han hade 
även valt svenska som sitt favoritspråk. Detta motsäger Hills undersökning till viss del men å 
andra sidan så är det elevens egen uppfattning och vi har inget underlag för hur duktig han i 
själva verket är i det svenska språket.  

. Fastän dessa satsningar har gjorts visar forskning ändå att 
modersmålsundervisningen har minskat från sextio till femtio procent. En av anledningarna 
till detta kan vara att modersmålslektionerna är förlagda utanför skolans timplan.  

Alla elever upplevde att det var deras föräldrar som ville att de skulle gå på 
modersmålsundervisning. I fyra av fallen upplevde eleverna att de var tvingade till att ha 
modersmålsundervisning av sina föräldrar, om de själva fick välja hade de inte gått. Sju elever 
hade en ganska negativ inställning till modersmålsundervisningen och två av dessa elever 
påpekade att det var på grund av att den var förlagd efter skoltid som de tyckte att det var 
tråkigt. Av de som hade studiehandledning hade däremot alla en positiv uppfattning om 
denna. De elever som i vanliga fall skolkade från modersmålsundervisningen gick på 
studiehandledningen. De elever som nyligen kommit till Sverige kan få studiehandledning i 
skolan på sitt modersmål i skolans ämnen. (Göteborgs stad, 2004. Se Skolverket, 1998) Det 
har visat sig att det inte alltid stämmer. För att eleven ska kunna få studiehandledning i skolan 
måste det finnas ett intresse och en stor grupp elever som vill ha det. I slutändan är det rektorn 
som beslutar om de ska ha det eller inte.  

Fastän inte alla elever sa att anledningen till att de inte tyckte om modersmålsundervisningen 
var att den var förlagd efter skoltid tror vi att det kan vara av stor betydelse ändå. En annan 
anledning till den negativa inställningen kan även vara att modersmålsundervisningen är 
fristående och inte är kopplad till det eleverna läser på de ordinarie lektionerna. Om elevernas 
ordinarie lärare hade ett bättre samarbete med modersmålslärarna skulle eleverna få ut mycket 
mer av modersmålsundervisningen och de skulle även bli hjälpta av det i den ordinarie 
undervisningen i skolan. Detta tror vi hade lett till att eleverna hade fått en mer positiv 
uppfattning till modersmålsundervisningen eftersom vi alla vet att allt blir roligare att läsa när 
eleven kan något och har en förståelse för det. Vi tror även att föräldrarna i vissa fall kan vara 
orsaken till den negativa inställningen. Samtidigt förstår vi föräldrarnas vilja att eleverna ska 
bibehålla sitt modersmål och utvecklas i det eftersom det är av stor betydelse för identiteten. 
Vår uppfattning är att om elever tvingas till något som de inte vill kan det bli motsatt effekt 
som i dessa fall där eleverna tappar lust och motivation till att lära sig sitt modersmål. 

                                                             

23 Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/1638#paragraphAnchor0> (08-10-17) 

http://www.skolverket.se/sb/d/1638#paragraphAnchor0�
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Vygotskij anser att kreativitet är något som finns inom varje människa. Han menar att våra 
tidigare upplevelser påverkar våra handlingar och beteenden. Människans fantasi är det som 
ligger till grund för varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden. Allt vi skapar är av 
betydelse. Han menar att fantasins bilder också ger ett inre språk åt vår känsla. Vår fantasi 
hänger ihop med våra känslor och tvärtom. När vi skapar något utifrån vår fantasi behöver det 
inte vara utifrån verkligheten men känslan som framkallas är en verklig upplevelse. Den allra 
tidigaste formen av skapande hos barn som vi kan skildra är barnets ritande. (Vygotskij, 2006)  

Genom att alla elever fick göra språkporträtt blev de medvetna om vilka språk de hade inom 
sig. När vi först frågade dem hur många språk de kunde tog vissa bara upp de språk som de 
kände att de behärskade fullt ut, men när de hade fått sitta ett tag och måla och tänka över hur 
språken var fördelade inom sig kom fler språk med. De blev medvetna om det på ett annat sätt 
än vad de tidigare var.  

Elev B, som har somaliska som modersmål, kom i efterhand på att hans modersmål fick för 
lite utrymme på kroppen och valde därför att även färglägga den övre delen med blå färg så 
att bilden skulle överrensstämma med hans inre bild av hur han såg på sig själv.  

Elev J, som har arabiska som modersmål, kom på att han faktiskt kunde lite engelska också 
och valde att sätta ut engelskan i huvudet eftersom han menade att när han pratade engelska 
behövde han tänka extra mycket. Alla elever hade inte alltid svar på varför de hade placerat ut 
ett visst språk på en viss kroppsdel.  

Elev E, som har turkiska som modersmål, hade till exempel placerat ut svenskan i sin högra 
arm men hade ingen förklaring till varför den blev placerad där. Utifrån hans resultat kunde vi 
se att han tyckte om sitt modersmål och även modersmålsundervisningen. Det var även det 
språk som han använde större delen av dagen. Svenskan däremot nämnde han inte speciellt 
mycket under intervjuns gång. Anledningen till att han inte har något svar på varför svenskan 
blev placerad i den högra armen tror vi beror på att han bara använder det svenska språket i 
skolan men modersmålet används oftare.  

Elev G, som har kurdiska som modersmål, satte kurdiskan i kjolen och det var hennes 
modersmål. Hon hade ingen förklaring till varför hon hade satt den där. Vår tolkning av detta 
är att eleven ser sitt modersmål som en naturlig del av sin identitet som inte behöver förklaras 
utan den finns bara där.  

Fyra elever hade satt modersmålet i huvudet på språkporträtten och de uppgav att anledningen 
till det var att de tänker på det språket. Vygotskij (1986) diskuterar det egocentriska språket 
som är elevens inre språk. Han menar att eleven i kommunikation med andra utvecklar sitt 
egocentriska språk. Det barnet behärskar i sitt sociala språk blir slutligen basen i dess 
egocentriska inre språk. Detta visar att dessa elever använder sitt modersmål aktivt i 
kommunikation med sin omgivning såsom föräldrar, syskon och kamrater vilket gör att de har 
utvecklat ett inre språk som bygger på modersmålet. Vidare såg vi att sex elever trodde att de 
skulle få stor användning för sitt modersmål när de blir äldre. Av dessa sex elever var det fyra 
stycken som även hade valt sitt modersmål som favoritspråk, totalt var det sex elever som 
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hade sitt modersmål som favoritspråk. Fem elever tyckte att de var bättre på svenska medan 
den andra hälften tycker att de var bättre på sitt modersmål. 

Vi kunde i elevernas språkporträtt urskilja två mönster där det ena var hjärtat och det andra 
var huvudet. Detta kan kategoriseras som affektiva och intellektuella kopplingar till 
modersmålet. Elevers uppfattning till sitt modersmål påverkas av flera yttre faktorer så som 
kulturell bakgrund, värderingar och social status. Vi tror att den uppfattning och den kulturella 
förförståelse eleven har med sig påverkar dess nuvarande affekter till sitt modersmål. Om 
kunskap om modersmålet värderas högt och ses som en tillgång inom elevens närmaste 
omgivning kommer eleven uppfatta sitt modersmål som en intellektuell tillgång.  Om elevens 
omgivning däremot uttrycker mer affektiva kopplingar till modersmålet kommer även eleven 
att ta till sig detta.  

4.3 DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Lärarna måste bli medvetna om vikten av att elever har en språklig medvetenhet. Det finns 
olika sätt att utföra detta på. För att få eleverna att bli medvetna om sina språk kan de få göra 
språkporträtt och utifrån dem ha diskussioner i klassen där de olika språken lyfts och även 
elevernas kulturer. Det är viktigt att det råder ett tillåtande klimat i klassrummet där alla 
elever ska få uttrycka sina tankar utan koncentration på språklig korrekthet eftersom det från 
tanke leder till formulering vilket i sin tur leder till korrekthet. Elever ska även få möjlighet 
till att uttrycka sig på det språk som de känner sig säkrast i. Det innebär att det är viktigt att 
det då finns ett bra samarbete mellan modersmålsläraren och den ordinarie klassläraren.  

Anledningen till att det är viktigt med ett bra samarbete är för att elevens färdigheter i sitt 
modersmål ska förtydligas men för att förmedla till eleven att alla språk är lika mycket värda 
och att modersmålsundervisningen är förankrad i den ordinarie undervisningen. Vi tycker att 
varje elev borde ha rätt till studiehandledning eftersom detta undervisningssätt är viktigt och 
eleverna verkar tycka om det, vilket vår studie konstaterat. Men viktigast av allt tycker vi 
ändå är det som Parszyk påpekar; att som lärare förmedla integrationstankar till elever där 
syftet inte är att de ska ändra sig för att bli svenskar utan att de ska vara en del av det svenska 
samhället med sin egen etnicitet. Skolornas synsätt måste förändras. Idag ses inte 
mångkulturalitet som något positivt. Lyckas skolan vända på detta så har vi kommit ett steg 
närmare ”en skola för alla”. 

4.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Det vore intressant att undersöka om uppfattningen om modersmålet och modersmåls-
undervisningen skiljer sig åt i förhållande till ålder och genus. En jämförelse med både 
förskole-, högstadie- och gymnasieelever skulle kunna göras. Enligt E. Erikssons (1977) 
utvecklingsteori genomgår individen en identitetskris när den är mellan tretton till arton år 
gammal. Vi tror att språket är ett viktigt verktyg i det identitetssökande som då krävs. 

Samarbetet mellan modersmålsläraren och den ordinarie läraren är av stor betydelse för 
elevens utveckling därför vore det intressant att undersöka hur olika lärare förhåller sig till 
detta och hur en förändring skulle kunna ske inom detta område. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
Inledning av intervjun: Vi läser sista terminen på Lärarprogrammet på Borås Högskola och skriver 
vårt examensarbete som handlar om hur du som elev känner inför ditt modersmål. Därför kommer vi 
ställa några frågor kring detta. Vi beräknar att det kommer att ta ungefär trettio minuter att göra 
intervjun. Vi vill att du ska veta att du kommer att vara anonym och det innebär att det inte kommer 
nämnas några namn i rapporten och detta går ut på att ingen kommer att få reda på vad du har sagt. Vi 
kommer använda en bandspelare för att spela in. Det är bara för att vi ska kunna prata avslappnat. Är 
det ok för dig? Du kan även få avbryta intervjun när du vill om du skulle känna att det blir jobbigt eller 
att du inte vill delta. Vi vill även tala om att detta examensarbete som vi skriver kommer att läggas ut 
på internet men som sagt så kommer inga namn att nämnas och inte heller vilken skola som vi har 
gjort denna studie på. 

___________________________________________________________________________ 
• Hur gammal är du? 
• Hur många språk kan du? 
• Kan du prata bra på ditt språk? 
• Vilket språk av de du kan är ditt favoritspråk? Vilket kan du bäst? 
• Vilket språk pratar du när du är hemma? I skolan? På rasterna? 

___________________________________________________________________________ 
• Kommer du ihåg hur det kändes första gången du skulle ha modersmålsundervisning?  
• Hur känns det idag när du går på modersmålsundervisningen? 
• Hur tror du att de andra i gruppen känner inför modersmålsundervisningen?  

___________________________________________________________________________ 
• Hur stor grupp är ni på modersmålsundervisningen? 
• Känner du de andra eleverna i klassen sen tidigare? 
• Går alla i din skola? 
• Umgås du med någon från klassen på fritiden? 
• Tycker du att det är viktigt att träffa andra elever som har samma modersmål som dig? 
• Hjälper ni varandra med uppgifter som läraren delar ut?  

___________________________________________________________________________ 
• Vad tycker dina föräldrar om att du går där? 
• Brukar dina föräldrar hjälpa dig med läxorna från modersmålsundervisningen när du 

kommer hem? 
• Brukar de hjälpa dig med de övriga läxorna? 
• Har du några syskon? Vilket språk pratar du med dem? Och med föräldrarna? 

___________________________________________________________________________ 
• Har du en egen bok? 
• Vad tycker du om din modersmålslärare? 
• Får du den hjälp du behöver av läraren? 
• Brukar ni ha prov? Är det svårt eller lätt? 
• Har du haft nytta av något som du har lärt dig på modersmålsundervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

Avrundning av samtalet 

Exempel på följdfrågor: Hur gick det sedan? Hur såg det ut? Hur skulle du vilja? Hur menar du då? 
Kan du förklara lite närmare? Berätta mera.. Hur tänkte du då? Hur kan det komma sig? Varför då? 
Hur när och var? 
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BILAGA 2: MISSIVBREV 
Elev:………………………….. 

Hej! 

Vi är två tjejer som heter Atefeh och Mence och vi läser lärarprogrammet på Borås Högskola. 
Vi planerar att intervjua vissa barn i klassen och behöver därför ert godkännande för att 
genomföra detta. 

Vi kommer att utföra intervjuer med tio olika elever som har modersmålsundervisning i 
skolan. Syftet med vårt examensarbete är att få reda på barns uppfattningar till sitt modersmål. 
De barn som deltar i intervjuerna kommer få vara helt anonyma. Detta innebär att inga namn 
kommer att nämnas i rapporten. Alla intervjupersoner har den möjligheten att avbryta 
intervjun när de vill. 

Ert godkännande skulle betyda oerhört mycket för oss och vårt arbete. Vi hoppas att vi har 
varit tydliga men om det är något som är oklart eller om det uppstår några funderingar tveka 
inte att höra av er till oss.  

 

…………………………………………… 

Lärarens namnteckning 

 

…………………………………………… 

Atefeh Gholizadeh Mobil: XXX-XXXXXX 

 

…………………………………………… 

Mence Solevska Mobil: XXX-XXXXXX 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn får delta i intervjun 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i intervjun 

 

…………………………………………… 

Målsmans underskrift 
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BILAGA 3: SPRÅKPORTRÄTT, POJKE 
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BILAGA 4: SPRÅKPORTRÄTT, FLICKA 
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