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Sammanfattning: Denna studie handlar om vilket språk en elev med annat modersmål 

använder sig av vid läxläsning. Det har visat sig att majoriteten av barnen/eleverna använde 

sig utav sitt andraspråk svenska. 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot GSME & KKME 210/270 

högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

 

Titel: Mitt språk är mitt resande bagage  

 

Engelsk titel: My language is my travelling luggage  

 

Nyckelord: Modersmål, läxläsning, SVA 

  

Författare: Dijana Paras & Yasmine Mangal   

 

Handledare: Mary-Anne Holfe- Sabel   

 

Examinator: Peter Erlandson 

 

 

BAKGRUND: 
Läxläsning och framgångsrika skolresultat hänger ihop och handlar om framgångsrika 

relationer som barn och elever kan uppnå i ett samspel med sin omgivning. 

Modersmålets användning parallellt med förstaspråket har enligt forskning visat sig vara 

betydelsefullt för barnets andraspråksinlärning. Pedagogerna och föräldrarna är 

nyckelpersoner till elevernas framgång i både språkutvecklingen och de resultat som de 

uppnår i skolan. 

 

SYFTE:  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur föräldrar och pedagoger bedömer att deras barn 

elever/utnyttjar sitt modersmål under läxläsning.  

 

METOD: Metoden som valdes för denna studie är av kvalitativ art med intervjuer som 

redskap. Studien fokuserar på urvalsgruppernas uppfattningar om hur barn och elever 

utnyttjar sitt modersmål vid läxläsning.  

 

RESULTAT: 
Resultatet som framkom i studien visade att barnen/eleverna utnyttjade enbart sitt modersmål  

vid läxläsning utan förstaspråket kompletterade andraspråket och vice versa. 
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1. Inledning 
 

I Sverige bor det idag 9 263 872 människor. Under år 2008 var invandringen till Sverige 

mycket stor då 101 171 människor invandrade. Utav dessa var 74 067 från utomnordiska länder 

vilket motsvarar 73 % av den totala invandringen under 2008 till Sverige 

(Befolkningsstatistik, 2008). 

  

Den svenska regeringen har under åren 1976 och 1985 gett ut två propositioner som gäller 

invandrarbarn. Barnen ska ha rätt till att behålla sin kultur och sitt språk och målet är att 

barnet ska bli funktionellt tvåspråkig. För att göra detta möjligt måste barnen undervisas i 

båda språken. 

1976 års proposition innefattar 3 punkter: 

 

”- Varje barn, i vars hem det förekommer inslag av ett annat språk än svenska, har rätt till 

hemspråksträning/undervisning i förskolan, grundskolan och gymnasiet. 

– Barnen har i grundskolan och gymnasiet rätt till studiehandledning på sitt hemspråk, i ett 

eller flera ämnen om skolan bedömer att det behövs. 

– Skolan ger undervisning i Svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasiet så länge 

eleven behöver detta” (Permer 1987, s. 68). 

 

1985 års proposition informerar tydligt att ”kommunerna kan anordna modersmålsklasser 

även på högstadiet men att 50 % av undervisningen på låg- och mellanstadierna ska ske på 

svenska” (s 69). Enligt vår VFU- erfarenhet stämmer detta inte överens med dagens 

modersmålsundervisning i de svenska skolorna trots ett mångkulturellt samhälle med ökad 

invandring sedan propositionerna fastställdes utav regeringen.  

 

Vi har funnit det ytterst intressant då vi upptäckte att det idag finns färre elever med annat 

modersmål än svenska som väljer att inte läsa eller få modersmålsundervisning i skolan!  

 

Modersmålets betydelse för flerspråkiga invandrarelever har idag uppmärksammats betydligt 

mer än tidigare. Enligt vår egen skolerfarenhet är det viktigt att eleverna med annan etnicitet 

än svensk får möjligheten att utnyttja sitt modersmål till hjälp för att klara av 

undervisningsspråket de möter i skolan. Denna undersökning finner vi intressant då dagens 

skolor är mångkulturella och eleverna flerspråkiga. Detta i sin tur leder till att vi som framtida 

lärare utmanas i att hjälpa elever att uppnå kursmålen i undervisningsspråket.  

Mycket forskning bekräftar att parallell modersmålsanvändning tillsammans med den vanliga 

svenskundervisningen respektive svenska som andraspråk främjar barnets chanser att lyckas i 

skolan (Gibbons 2004). 

 

Vi har själva mött många elever som har bestämt sig för att tala svenska och inte nämna att de 

har ett annat modersmål som de kan kommunicera på. Deras ointresse i många fall har fått oss 

att fundera på om barnen och deras föräldrar vet att deras modersmål är det viktigaste de har, 

att det är deras identitet, språk och kultur. Vårt intryck är att en del barn och elever inte har 

fått informationen om att de ska såväl använda sitt modersmål som sitt andraspråk.  

 

Därför anser vi att denna undersökning är inte enbart viktig för lärare, barn, elever och deras 

föräldrar utan förhoppningsvis för hela samhället. Genom att ge det tvåspråkiga barnet 

möjligheter att utveckla sitt modersmål ger vi dem möjligheter att uppnå bättre resultat i 

skolan och ett vidare spektrum av val i det mångkulturella samhället. Vad beror ointresset hos 

barn att utveckla såväl sitt modersmål som svenska på? Möjligen behärskar inte föräldrarna 
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svenska lika bra som minoritetsspråk eller så är det läraren och skolan som misslyckats med 

att ge eleverna det stöd som de behöver.  

 

Eftersom modersmålet är värdefullt för hela barnens/elevens språkliga utveckling är det 

nyttigt att hjälpa barnen att utveckla positiva anknytningar till såväl modersmålet som 

majoritetsspråket och detta är både föräldrarnas, lärarnas och hela samhällets ansvar.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur föräldrar och pedagoger bedömer att deras 

barn/elever utnyttjar sitt modersmål under läxläsning.  

 

Frågeställningar:  

    

1. Vilken kännedom har lärare om elevers användning av sitt modersmål när de läser läxor 

eller arbetar med skoluppgifter i hemmet? 

 

2. I vilken omfattning hjälper föräldrar sina barn med läxorna eller annat skolarbete? 

 

3. Vilka språkliga strategier menar lärare och föräldrar att deras elever/barn använder mest vid 

läxläsning respektive skolarbete i hemmet. 

 

3. Begreppsförklaringar 
 

Etnicitet: Enligt den tolkade traditionella definitionen innebär etnicitet en homogen 

samhörighet till både en nation och kultur.  

 

Andraspråk (svenska)=majoritetsspråk=målspråk 
 

Förstaspråk (modersmål)=minoritetsspråk 

 

Invandrarföräldrar: Föräldrar som har annat ursprung än svensk. 

 

Läxläsning: En repetition av inhämtade kunskaper i skolan som oftast görs i hemmet.  

 

Modersmål: Det språk som barnet lär sig som sitt förstaspråk. Ett barn kan ha ett eller flera 

olika modersmål. 

 

Språkstödjare: Person som stödjer elever i det modersmål som de har som sitt första språk. 

Det sker under elevens skoltid och oftast under lektionstid.  

 

SVA: Beteckningen står för svenska som andraspråk.  

 

VFU: Beteckning för verksamhetsförlagd utbildning. Högskolor i Sverige har i sina 

utbildningsprogram avsatta praktikplatser ute på skolorna som de skickar ut sina 

lärarstudenter på, vilka i sig varar under några veckor/termin. 
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4. Bakgrund 
 

I dagens Sverige har mer än 14 % av eleverna ett annat modersmål än svenska i de svenska 

grundskolorna (Gibbons, 2006, s. 5). Enligt undersökningar framkommer det att elever med 

annat ursprung än den svenska ofta slutar grundskolan med ett sämre resultat än de eleverna 

med svensk härkomst. En fördel med elever som lär sig exempelvis svenska som sitt 

andraspråk är att de redan har grammatiska kunskaper, ett ordförråd samt kunskaper i hur man 

uttalar ett ord från sitt förstaspråk (Allwood, 1995, s. 21). 

 

Bengtson (2004) har funnit i sin studie att det finns olika former av tvåspråkigundervisning 

och att avsikten med undervisningsformerna är att eleverna skall lära sig båda språken och 

kunna använda dem för att utvecklas. Målet med den ena undervisningsformen menar Benson 

(2004) är att eleverna lär sig både sitt modersmål och sitt andraspråk. Han kallar de olika 

språken för L1 och L2, language1 och language 2. Eleverna har skolgång på sitt modersmål 

men får undervisning i L2. Målet med den andra undervisningsformen är two-way bilingual, 

det vill säga att eleverna uppnår en aktiv tvåspråkighet genom att de använder båda språken i 

klassrummet. Eleverna arbetar parallellt med L1 och L2 och båda språken används som 

undervisningsspråken (Bengtson, 2004). I enighet med Bengtson (2004) har amerikanska 

forskare, Virginia Collier och Wayne Thomas (2004, Winter) i sin mångåriga studie kommit 

fram till att det tar lång tid att lära sig ett andra språk. Den bästa undervisningsmodellen är när 

tvåspråkiga elever får undervisning i alla ämnen parallellt med sitt modersmål och sitt 

andraspråk.  

 

Den longitudinella studien av Thomas & Collier (2004, Winter) har pågått sedan 1982 och 

resultatet presenteras i tre olika undervisningsmodeller. Forskarna ansåg att den bästa 

undervisningsmodellen för tvåspråkiga elevers framgång i alla ämnen nås då hälften av 

eleverna har majoritetsspråket och hälften ett annat gemensamt modersmål, det vill säga att 

hälften av undervisningen sker på respektive språk-två språk av två lärare parallellt. Den näst 

bästa undervisningsmodellen menar Collier och Thomas är när eleverna har samma 

minoritetsspråk och hälften av undervisningen sker på modersmålet och hälften på 

majoritetsspråket. De som forskarna ansåg som sämst berikande modell för tvåspråkiga elever 

är när de får undervisning endast på majoritetsspråket, undervisningen i detta språk som 

andraspråk ges vid sidan av den övriga undervisningen. För att tvåspråkiga elever skall nå 

framgångsrika resultat i skolan behöver de rik sociokulturell miljö och samarbetsinriktad 

undervisning. Enligt Collier och Thomas är det inte tillräckligt med enbart undervisning i 

andraspråket utan tillgång till innehållet i alla ämnen är det som är centralt för mer 

framgångsrika resultat i skolan (2004, Winter). 

 

Barn som inte undervisas på sitt modersmål i skolan har en mycket tuffare uppgift än de som 

undervisas på svenska som sitt modersmål. Att inhämta nya kunskaper i ett språk som man 

inte behärskar fullständigt är dubbelt arbete. De som redan behärskar första språket har det 

redan automatiserat till en viss del medan det barnet som är på väg att lära sig andraspråket 

behöver mer tid på sig. Det behöver tänka och förstå innebörden vilket kan vara en mödosam 

process. Detta kan man märka vid bland annat läxläsning, läxförhör eller prov (Ladberg, 

2000, s.156). 

 

Då dessa elever som lär sig svenska som sitt andraspråk behöver längre tid på sig vid vissa 

moment och inte vill känna sig stressade kan det ibland hända att pedagogerna missuppfattar 

eleverna och börjar med långa förklaringar och nya ord som för eleven kan kännas 

frustrerande. Egentligen behöver de bara längre tid på sig att fundera då de ska fokusera på 
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både innehållet och språket (Ladberg, 2000, s.157). Sedan finns de elever som talar bra 

svenska utan någon som helst brytning men där språkbristerna visar sig på andra sätt.  

Ladberg (2000, s.160) talar om ”dålig svenska” vilket innebär att man talar svenska med 

brytning. Den som lyssnar på en person med brytning kan lätt uppfattas som mindre 

kompetent än vad den egentligen är. För att kunna lära sig ett andraspråk är det viktigt att läsa 

så mycket som möjligt och detta ser lärare i den svenska skolan som ytterst betydelsefullt men 

detta kan skilja sig hos barn med annan kulturell bakgrund än den svenska (s.163). Pedagoger 

har en viktig roll då de ska försöka få elever med annat modersmål att förstå vad denna talar 

om. Det är viktigt att pedagogen tänker på att denne är tydlig i sin muntliga presentation för 

annars kan förvirring lätt uppstå. Ibland måste pedagogen själv analysera och tänka på sitt 

eget språk dvs. om det är individanpassat eller inte (s.170).  

Pedagogerna bör också ha ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att de är öppna och 

redo att lära sig om nya kulturer av eleverna och deras omgivning. Det är viktigt att 

pedagogen visar intresse för deras bakgrund och kultur (Lahdenperä, 2004, s. 69). 

 

Att undervisa eller ha elever med annat modersmål än svenska kan ibland innebära en 

utmaning för vissa pedagoger, men modersmålslärarens roll kan vara betydelsefull här. Denna 

pedagog har eventuellt själv lärt sig svenska som sitt andraspråk och kan på så sätt veta vart 

de största problemen i språket ligger och på så sätt hjälpa pedagogen (Ladberg, 2000, s.173).  

Tyvärr får ofta modersmålsundervisningen i skolan mycket lite tid och de få timmarna barnen 

får för modersmålsundervisningen räcker oftast inte till för att utveckla både talet och skriften 

(s.184). Då modersmålsundervisningen är frivillig ligger den som tidigare nämnts utanför 

skoltid och inte kan integreras med övrig skolundervisning. Däremot finns det de skolor som 

uppmärksammat detta problem och lagt modersmålsundervisningen under skoltid (Ladberg, 

2003, s.191). Dessutom är undervisningen isolerad från övrig undervisning i skolan då 

modersmålslektionerna ofta är förlagda på eftermiddagarna efter den ordinarie skoltiden. 

Detta bidrar till ett annat problem vilket är att modersmålsläraren inte får den nödvändiga 

kontakt som behövs med övriga lärare. Denna kontakt är viktig för modersmålslärarens 

planering och upplägg av lektionerna samt för att eleven som ska kunna få hjälp på sitt 

modersmål vid svårigheter som uppstått vid förstaspråksinlärningen. Det är viktigt att markera 

att även modersmålundervisningen är ett viktigt inslag i elevernas liv och inte bara något 

utöver den vanliga undervisningen (s.184). 

 

Det är värdefullt att alla pedagoger låter sina elever få tala sitt modersmål när det behövs och 

inte hindra dem från det. På detta sätt kompletterar det förstaspråket andraspråket (s.194). 

Organisationen eller skolan spelar stor roll för barnets andraspråksutveckling. Om alla 

pedagoger redan i barnets förskola fritt talar sina språk visar det barnet att minoritetsspråken 

är acceptabla i skolan och barnet vågar då tala sitt modersmål fritt (Ladberg, 2003, s.146). 

Det är redan i förskolan som barnets modersmål måste uppmuntras men tyvärr lär sig barnen 

snabbt att ”här är det svenska som gäller”. De svenska pedagogerna måste lyfta fram språken 

så att barnen får positiva upplevelser om sitt språk. Detta kan enligt Ladberg (2003 s.164) 

göras på olika sätt. Exempel på detta är att pedagogerna lär sig hälsningsfraser på de olika 

språken som barnen talar eller anstränger sig att uttala föräldrars eller andra namn som inte är 

svenska. 

 

Om barnet behärskar sitt förstaspråk blir det lättare för det att lära sig nya ord på det nya 

språket då det redan känner till de etablerade orden på sitt förstaspråk. Detta underlättar 

andraspråksinlärningen då de kan använda språket i välkända miljöer samt i skolan (Gibbons, 

2006, s.23). En annan fördel flerspråkiga elever har jämfört med enspråkiga är att de vet att 

man kan lära sig ett nytt språk och de har sitt förstaspråk som grund att jämföra med. Det är 
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dessutom viktigt att språket används som ett arbetsspråk och känns naturligt för personen som 

ska lära sig det nya språket, dvs. språket måste ha en funktion och ha en mening för att det ska 

läras in(Ladberg, 2000, s.81).  

 

”Modersmålet har avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för 

den intellektuella och emotionella utvecklingen” (Skolverket, 2000). 

Att kunna sitt modersmål är en trygghet för barnet då språket fungerar som en länk till det nya 

språket. Dock finns en nackdel som uppfattas av många vuxna, nämligen att användning av 

barnets förstaspråk i skolan hämmar inlärningen av nya ord på ett andraspråk. Modersmålets 

betydelse för barnet är mycket viktig då det behöver språket som vuxen för att kunna 

kommunicera med släktingar och andra som talar det gemensamma språket. Det ger även 

barnet en samhörighetskänsla till sin egen familj och sitt hemland. Här spelar pedagogerna 

ännu en gång en viktig roll då de ska uppmärksamma barnets kulturella bakgrund och inte 

tvinga på det majoritetsspråket och är viktigt för barnet att socialt erkänna sitt minoritetsspråk 

(Ladberg, 2000, s.181).  

 

Oftast talar folk om ett modersmål men enligt (Permer, 1987, s.65) kan ett barn ha två 

modersmål. Detta främjas bäst om barnet ständigt får höra de båda modersmålen runt omkring 

sig. Om föräldrarna till barnet talar olika språk måste de vara överens om att tala de bägge 

språken konstant inför barnet. På detta sätt utvecklar barnet två skilda språk som dessutom 

blir dess modersmål. 

 

Enligt Arnberg (2004, s.58) lär sig ett barn sitt förstaspråk betydligt bättre om båda 

föräldrarna talar ett minoritetsspråk än de barn som endast har en förälder som talar 

minoritetsspråket. Anledningen till detta menar Arnberg(2004) ligger i att barnet får kontakt 

med språket i betydligt större omfattning. När båda föräldrar talar ett minoritetsspråk i 

hemmet kan de bättre uppmuntra varandra att tala minoritetsspråket med barnet. Barnet 

använder konsekvent ett språk vilket höjer motivationen hos denne för att tala det språk som 

för närvarande dominerar i hemmet. Hade det istället funnits bara en förälder som talade 

minoritetsspråket i hemmet hade inte resultaten varit lika fördelaktiga pga. att barnet inte 

kommer i kontakt med språket lika ofta som det barn där föräldrarna talar ett minoritetsspråk 

(Arnberg, 2004, s.60). Det är därför viktigt att föräldrarna är delaktiga i barnets skolarbete och 

skola på olika sätt för att stötta det på bästa möjliga sätt när barnet stöter på svårigheter 

(Arnberg, 2004). 

 

Föräldrarna är nyckelpersoner för att eleverna skall lyckas med skolarbetet, men det beror på 

vilka möjligheter som finns för föräldrarna. Dessa är av olika slag och är i högsta grad en 

klassfråga. Några kan ge barnen arbetsro och plats för läxläsning medan andra har arbeten 

som sliter ut dem och inte kan ändra sina arbetstider för att ge barnen mer tid (Ladberg, 2000, 

s.218). Föräldrarna kan göra mycket genom att bo i ett bostadsområde där barnen kan få bättre 

möjligheter till språkutveckling. Andra kan inte välja utan är tvungna att bo i invandrartäta 

orter där barnen bli språkisolerade (Ladberg, 2003, s.175). 

 

Vidare poängterar Ladberg (2003, s.191) att föräldrarnas syn på utbildning och studier är 

viktig för att eleverna ska lyckas i skolan. En fördel vore om föräldrarna själva är studievana 

eller har goda kunskaper i svenska då de bättre kan stötta och hjälpa sitt barn vid läxläsning. 

 

Föräldrarnas engagemang i att lära sig det svenska språket och förstå det svenska samhället, 

vanor och traditioner betyder mycket för barnen och deras anpassning. Föräldrar som 

engagerar sig och lägger ner mycket arbete för att lyckas blir goda förebilder för sina barn och 
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kan också hjälpa barnen bättre med läxläsning och vägar att gå för språkutveckling (Ladberg, 

2007 s.139). 

 

Ladberg (2007) påpekar att det är viktigt att poängtera för föräldrarna att deras barn behöver 

två språk för att få godkänt betyg i skolan. De behöver få ett bra stöd från sina stöttepelare, 

alltså de vuxna för att höja språkliga nivåer i båda språken.   

 

Arnberg (2004) beskriver att invandrarföräldrar är viktiga lärare för sina barn. De är effektiva 

källor till barnets språkinhämtning och de ska uppmuntra barnen att lära sig både minoritets- 

och majoritetsspråket (s.31). Vidare betonar hon att det inte är någon lätt uppgift som 

invandrarföräldrar har i det mångkulturella samhället. Deras uppgift är att inspirera och skapa 

goda förutsättningar som gör det roligt för att barnen ska vilja använda sitt modersmål. Det är 

föräldrarnas inställning till tvåspråkighet som påverkar barnets attityder till att lära sig 

minoritetsspråket. Om föräldrarna har negativ inställning till det ena språket kan det hända att 

barnen imiterar föräldrarnas inställning och bestämmer sig att det inte är så vikigt med att lära 

sig två språk. Den språkliga fostran börjar vid föräldrarnas inställningar och attityder till 

tvåspråkighet. Bristen på intresse för att lära sig minoritetsspråket börjar med föräldrarnas 

attityder och barn som imiterar sina föräldrar (Arnberg, 2004, s.30-32).  

 

Föräldrarnas positiva inställning till tvåspråkighet har med samhällets attityder att göra. Om 

föräldrarnas eget språk inte accepteras och uppskattas av majoritetsspråket och 

majoritetsgruppen orsakar detta menar Arnberg (2004, s.35) att många föräldrar anser att det 

inte är viktigt att lära sina barn minoritetsspråket. Om båda språken värderas lika i hemmet, 

skolan och i samhället i stort kommer de tvåspråkiga barnen att påverkas positivt och godta 

bägge språken samt som de uppnår de förväntade resultaten i skolan (2004, s.34-35).  

 

Att lära sig ett språk innebär samtidigt att man lär sig en ny kultur och denna inlärning sker i 

ett socialt sammanhang. Den som är flerspråkig kan dessutom utnyttja språken för att 

antingen visa en gemenskap med dem som talar samma språk men även använda språket för 

att markera utanförskapet då andra inte förstår vad som sägs (Ladberg, 2003, s.104).  

Ens språk är väldigt viktigt för ens identitet och bra självförtroende är kärnan i ens starka 

identitet. Ibland kan individer med annat modersmål än förstaspråket känna att de förlorar lite 

av sig själva så att säga då deras självförtroende sänks lite grann. Detta med anledning till att 

de inte kan använda sitt modersmål i den utsträckning som de skulle vilja. Det kanske inte 

finns så många i deras kretsar som talar just deras modersmål (Ladberg, 2003, s.106-109).  

 

Det förväntas finnas ett samarbete mellan skola och föräldrar då detta är viktigt för barnens 

skolframgång. Men ibland kan språksvårigheter och annat få föräldrarna att känna en rädsla 

och ett utanförskap (Lahdenperä, 2004 s.68). 

 

Dagens skolor är mångkulturella och detta ställer krav på pedagogerna som bör utveckla och 

omorganisera sina arbetssätt så att det passar alla elever. Därför är det viktigt som Lahdenperä 

(2004, s.71) nämner att skolledningen aktivt arbetar med kompetensutveckling inom detta 

område. 

 

Skolor med många elever som har utländsk bakgrund framstår ofta i media som segregerade 

skolor med mycket problematik vilket bidrar till att den enskilda skolan aktivt måste 

samarbeta med media och lyfta fram den mångkulturella skolan som något positivt och 

lärorikt (Lahdenpära, 2004, s.63). 

 



 11 

5. Teoretisk ram  
 

I detta avsnitt redogör vi för några teorier som handlar om den sociokulturella perspektiv, där 

barnet bygger ett språk med hjälp av de stödstrukturer som det möter i den sociala miljön. 

 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1999) belyser att barnet lär sig ett främmande språk när 

det har nått en viss grad av mognad i modersmålets utveckling. Barnens språkutveckling sker 

i interaktion till en erfaren och mogen vuxen, det vill säga att barnet lär sig i samspel med 

andra och på det sättet socialiseras i språket. Vygotskij gör gällande att språket strukturerar 

och styr tänkande, därför är den språkliga kodmiljön avgörande för hur barnet utvecklar den 

kognitiva tankeverksamheten. I detta sammanhang poängterar han att lärarens – och 

föräldrarnas roll är utmana elevernas/barnens tänkande (Vygotskij, 1999). 

Vidare menar Vygotskij att den vuxne bygger stödstrukturer (scaffolding) för att stödja barnet 

i utvecklingen. När barnet har sett hur den stödstrukturen fungerar kan det sedan imitera den 

vuxne och utföra detsamma på egen hand (Vygotskij, 1999). 

 

Vygotskij gör gällande att barnets komplexa språktillägnande börjar när barnet kopplar 

tidigare kognitiva förmåga med verbaliserande. Utvecklingen av barnets språk beror främst på 

möjligheter att tillfredställa barnets kommunikationsbehov (1999). Det är av stor betydelse 

menar han att barnet får möjligheter till språkutveckling via samspel med de vuxna i den 

sociala miljön. Det är pedagogens och föräldrarnas uppgift att agera som organisatörer och 

forma den sociala miljön (Vygotskij, 1999). 

 

Vidare poängterar Vygotskij (1999) är utgångspunkten i barnets tillägnande av språk är 

organisatörernas engagemang i att skapa stadiga strukturer som har koppling till dennes 

intressen och liv. Pedagoger och föräldrar bör skapa goda relationer till barnets erfarenheter 

och intressen för att utmana barnets tänkande. I samband med att vi kommunicerar med barnet 

ger vi det fler möjligheter att aktivt skapa ett inre tal, alltså tänkande.  

 

Säljö (2000) påpekar att ett språk engagerar barnet i kollektivt, interaktivt och sociokulturellt  

tänkande. Det är genom språket som barnet skapar mening och innebörd i sitt tänkande.  

 

Det är ord och begrepp som får innebörd i det samspel som barnet befinner sig i. Ett 

mänskligt samspel är beroende av att organiseras så att barnet upptäcker nya innebörder och 

erfarenheter i sitt språk för att skapa nya tankar i sitt tänkande. Det är det interaktiva 

samspelet som utgör resultat i att barnet lär. Därför är kommunikationen mellan förälder, 

pedagogen och barnet betydelsefull då barnet lär sig ett språk, samtidigt som det lär sig en 

tanke för att sedan kunna ingripa i sin omgivning med ett språk som gör det kompetent och 

delaktigt som sociokulturell varelse (Säljö, 2000, s.88).  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000) att barnet ingår i kollektivitet då dennes 

tankar och erfarenheter formas utifrån omgivningen och personer som ingår i det 

sammanhanget. Vidare beskriver han kunskapsprocessen som ett förhållande mellan barnet 

och dennes omgivning, det samspelet som uppstår de emellan formar kommunikationen i de 

olika kulturerna och individens identitet. Kommunikationen är den grundläggande färdigheten 

i barnets samspel då barnet lär sig nya tankar genom att tala, lyssna och ta del av andras 

språkfärdigheter och omsätta dessa i praktiken. Det betyder att barnets lärande bör förstås 

utifrån samtalen som barnet möter i sin omgivning och vad de lär sig i de olika sammanhang 

det befinner sig i. Kommunikationen som skapas i den vardagliga interaktionen är barnets 

läromiljö som formar det till en sociokulturell varelse (Säljö, 2000, s.88-90). 
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6. Metod  

6.1 Kvalitativ metod 

 

Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa forskningens information presenteras via de talade  

orden. Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun, dock med två 

frågeformulär. Enligt Backman (1998) är syftet i forskningsstudien avgörande för val av 

metodansats. Eftersom undersökningens syfte är att ta reda på hur pedagoger och föräldrar 

bedömer att deras barn/elever utnyttjar sitt modersmål vid läxläsning är kvalitativ metod med 

intervjuer som redskap bra för undersökningen. Genom att vi valde intervjuer kunde vi ta reda 

på respondenternas nyanserade beskrivningar av tankar och erfarenheter från deras egen 

vardag. Syftet med redskapet intervju är att fånga olika variationer i människors uppfattningar 

och få ett resultat som utgörs av respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar 

(Malmkvist, 2007, s.123). 

 

Intervjufrågorna utformades efter undersökningens syfte och frågeställningar. Med tanke på 

att våra frågor behandlar områden som kräver tolkning och förmedling av människors egna 

åsikter är inte den kvantitativa metodansatsen rätt val för vår undersökning.  

 

Eftersom vi är beroende av respondenternas svar och då dessa står i centrum är det de som 

utgör underlaget för analys och slutsatser (Lantz, 2007 s.102). Trotts att vi sedan tidigare har 

lite förkunskaper kring det ämne vårt syfte berör är dock respondenternas svar fortfarande 

okända för oss, vilket betyder att vi har som uppgift att identifiera och upptäcka nya 

företeelser som tidigare ej upptäckts och ställts i fokus. Kvale (1997) påpekar att möjligheten 

att under intervjutillfället ställa en fråga i taget och vänta tills den intervjuade personen har 

utvecklat sina svar är i själva verket styrkan i att få så varierade uppfattningar från de 

intervjuade personerna. Intervjuaren är en ledande person som ställer följdfrågor till den 

intervjuade personen (Kvale, 1997). Under intervjutillfällena ställde vi följdfrågor till de 

intervjuade personerna för att få mer utförliga svar.  

 

Kvale (1997) poängterar att det är nyttigt för den kvalitativa forskaren att tänka på att de 

kvalitativa forskningsintervjuerna ger ett riskabelt material då intervjuaren kan leda 

respondenten till de rätta svaren. Några av riskerna som finns är att forskaren tillrättalägger 

svar eller att forskarens resultat betvivlas då denne varit ensam vid resultatinsamlingen.  

6.2 Urval  
 

Vår undersökning omfattar tolv intervjupersoner varav sex är föräldrar till elever med annat 

modersmål än svenska och sex pedagoger. Pedagogerna i sin tur delade vi i två grupper. Den 

ena gruppen består av tre klasslärare i åk fyra-sex, den andra gruppen består av tre lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk i åk fyra, fem och sex. Dessa två intervjugrupper får 

svara på intervjufrågor som formuleras till respektive grupp. Detta med anledning till 

respondenternas olika bakgrund.  

 

Urvalet av föräldrar som intervjupersoner baseras på riktlinjer i Lpo 94 där alla som arbetar i 

skolan skall:  
   
”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

 utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lpo 94, 2004, s.14)  
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Barn till vars föräldrar som väljs ut som intervjupersoner kommer att representera lika många 

pojkar som flickor. Valet gjordes utefter en klasslista.  

 

Personerna som deltar i frågeställningarna hör till två olika skolor i två olika kommundelar i 

Västra Götalands region.  

 

Skola 1 kallar vi för Bohusskolan och skola 2 för Tvärskolan. Bägge skolorna ligger i ett 

invandrartätt område. Majoriteten av elever och personal på Tvärskolan har annan etnicitet än 

svensk.  

 

Urvalet av lärare som intervjupersoner baseras på vår första frågeställning i undersökningen 

där vi vill ta reda på vad lärarna vet om elevernas användning av sitt modersmål under 

läxläsning. Detta med anledning till de två olika pedagoggruppernas kompetensområden i 

svenska som andraspråk respektive svensk undervisning.  

 

Innan vi påbörjade intervjuerna skickade vi med eleverna 10 st missivbrev hem till deras 

föräldrar. Anledning till antalet är osäkerheten inför hur många som väljer att medverka i 

undersökningen.  

6.3 Genomförande 

6.3.1 Intervjugruppen föräldrar  

 

Efter att ha slumpmässigt valt sex elever som går i årskurs fem och sex berättade den ena 

intervjuaren för eleverna att hon gärna ville intervjua deras föräldrar. Samma dag som den ena 

intervjuaren satt med de utvalda eleverna och berättade om mina önskemål skickade den med 

dem missivbrev till deras föräldrar. Dagen därpå återkom den ena intervjuaren till skolan och 

de aktuella klasserna och samlade in sex positiva svar, tre från varje klass. Respondenterna 

kontaktades via telefonnummer som de ville bli kontaktade på. Respondenterna fick själva 

bestämma tid för intervjutillfället samt en plats som de var bekanta med. Tre grupprum som 

finns på nedre plan i barnens skola kände sig alla bekanta med. Grupprummen var möblerade 

och hemtrevliga och uppfattades av respondenterna som lugna och avlägsna från de andra 

rummen. Intervjuerna utfördes på eftermiddagar då alla elever hade slutat. Varje intervju tog 

cirka 45 minuter, då de intervjuade personer hade ett socialt behov att prata av sig. Vid varje 

intervjutillfälle fick respondenterna läsa igenom intervjufrågorna innan vi började med 

intervjun. På det sättet fick de tänka igenom frågorna och ställa frågor om det var något som 

var oklart. Innan intervjuerna påbörjades talade intervjuaren om för respondenterna att den 

kommer att spela in intervjuerna med hjälp av en bandspelare för att lättare analysera och 

citera deras svar ordagrant. Alla intervjudeltagare deltog i ljudinspelningen.  

6.3.2 Intervjugruppen pedagoger  

 
Av 27 verksamma lärare på Bohusskolan valdes sex av de som deltagare i denna 

undersökning. Respondenterna deltog som tre klassföreståndare och tre svenska som andra 

språkslärare i årskurs fyra, fem och sex. Två lärare från respektive klass representerade 

årskurserna fyra, fem och sex. Intervjuerna utfördes på lärarnas respektive arbetsplats, efter 

den enskildes arbetstid. Intervjuerna pågick varje dag under en veckas tid, och tog ca 20-30 

minuter per intervju. Författarna utgick efter respondenternas önskemål om bokad intervjutid 

och därför anpassade sitt schema efter deras önskemål. Innan intervjuerna påbörjades talade 

den andra intervjuaren om för varje respondent om undersökningens syfte och de etiska 
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kraven som skyddar den enskilde deltagaren i denna undersökning. Under intervjuerna fick de 

tillfrågade god tid på sig att besvara frågorna och därför ställdes en fråga i taget till varje 

respondent. Intervjuaren valde att spela in svaren på band, då ett flöde av information ej skulle 

missas eller missuppfattas. De tillfrågade deltog i ljudinspelningen utan att ifrågasätta något.  

6.4 Etik  

 

För att uppfylla kraven som ställs för all forskning som bedrivs i Sverige har vi tagit hänsyn 

till de uppställda riktlinjer som Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer inom humanistisk 

– samhällsvetenskaplig forskning, 2002) ställer för att skydda den enskilde individen.  

 

För att beakta och skydda de personer som involveras i undersökningen finns det fyra 

huvudkrav som måste uppfyllas vid svensk grundforskning inom det vetenskapliga fältet:  

 

1. Informationskravet: Forskaren har som uppgift att informera de som berörs utav den 

aktuella forskningens syfte.  

Informanterna blev informerade om avsikten och syftet med studien, de blev upplysta om 

ljudinspelningen som skulle användas för att underlätta analysen av intervjusvaren.  

 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva om de vill medverka i undersökningen. 

Kravet uppfylldes genom att de medverkade personerna ställde upp på egen hand att delta i 

undersökningen.  

 

3. Konfidentialitetskravet: Alla deltagare ska ha rätt att få full anonymitet så att inga 

obehöriga kan ta del av de konfidentiella uppgifterna. Kravet uppfylles genom att vi inte 

använde urvalsgruppernas och urvalsskolornas riktiga namn.  

 

4. Nyttjandekravet: Man får bara använda sig utav de insamlade uppgifterna om de berörda 

personerna för forskningsändamål. Kravet uppfylldes genom att de involverade personerna 

informerades om att all insamlad material kommer att behandlas konfidentiellt och att det är 

bara författarna till undersökningen som kommer att veta om deltagarnas intervjusamtal. 

6.5 Validitet och reliabilitet 

 

Karlsson (2008, s.251) menar att validiteten eller giltigheten handlar om hur väl en studie har 

lyckats med att undersöka och få kunskap om det som var avsikten att undersöka. För att 

uppnå validitet i en kvalitativ studie med intervju som redskap bör syftet och resultatet i denna 

studie stämma överens med varandra. Det som är avsikten med att undersöka bör forskaren få 

återkoppling på i dennes resultat. För att uppnå en högre validitet i en kvalitativ studie är det 

betydelsefullt att intervjufrågorna formuleras på det sätt så att de ”kommunicerar fram” ett 

giltigt resultat. Ett annat sätt att uppnå en högre validitet menar Kihlström (2008) är att utföra 

pilotstudier innan forskarna vill utföra den riktiga undersökningen. Detta då det är nyttigt att 

se om intervjufrågorna fyller sin funktion i att få kunskap om det som är avsikten med att 

undersöka.  

 

Enligt Trost (2005) är reliabiliteten mätningar som mäter trovärdighet i resultatet. För att 

uppnå en högre reliabilitet i resultatet menar Trost(2005) bör forskaren spela in resultaten på 

band då intervjuaren kan lyssna ordagrant och bearbeta svaren utifrån det som egentligen har 

sagts. Vidare gör han gällande (Trost, 2005) att ljudinspelningen underlättar när det är två 

forskare som skall lyssna på resultaten. När det ena intervjuaren har behandlat resultatet kan 
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den andra lyssna igenom svaren och se om den kommer fram till samma resultat.  

 

Inspelningen av intervjuerna har resulterat till att resultatet fått högre reliabilitet. Genom de 

inspelade svaren har ingen information gått till spillo då vi transkriberat datan. Detta har 

resulterat i att vi inte kunnat tolka resultaten utefter våra egna anteckningar. 

När det gäller validiteten i denna undersökning har våra intervjufrågor lyckats svara på syftet 

med undersökningen. Ett annat sätt att uppnå validitet är att utföra pilotstudier vilket vi inte 

gjort i denna undersökning. 

 

7. Resultat 

7.1Analys/Bearbetning  

 
Det insamlade materialet bearbetades på det sätt att intervjuarna försökte finna det 

gemensamma och skilda i intervjupersonernas uppfattningar. Alla tolv intervjuer renskrevs 

efter bandinspelning. För att lättare sammanfatta resultaten läste båda intervjuare svaren 

upprepade gånger för att kunna se likheter och uppfatta skillnader, samt att jämföra de olika 

urvalsgruppernas svar. Svaren från respektive grupp sorterades under varje fråga och därefter 

citerades likheter i den enskilde gruppens svar. Intervjuarna bearbetade svaren utifrån den 

enskilda gruppens likheter och skillnader.  

7.2 Redovisning av intervjuer med utvalda föräldrar  

 

I detta avsnitt presenterar intervjuaren resultaten från intervjuerna utförda med urvalsgruppen 

föräldrar. Intervjuerna utfördes med sex föräldrar vars barn går på en skola i Västra Sverige. 

Intervjuerna innefattade sex stycken föräldrar vars barn går i två olika klasser. Tre av 

föräldrarna har barn som går i åk fem, medan de andra tre respondenter hade barn som går i 

åk sex. Intervjuerna genomfördes på Tvärskolan, där tiden för intervjuer anpassades efter 

respondenternas önskemål. Intervjutiden omfattade 45 minuter per intervju och utfördes under 

eftermiddagar på tre olika rum i skolan. Varje intervjutillfälle spelades in med hjälp av en 

bandspelare där intervjuaren ställde en fråga i taget och den intervjuade personen hade tid att i 

lugn och ro svara på varje fråga.  

 

Följande respondenter som deltog i intervjun kommer intervjuaren att kalla för förälder A-F. 

Bland de deltagande föräldrarna har tre av barnen modersmålsundervisning en gång/vecka till 

två gånger/månad. Bland de tillfrågade talades det sex olika minoritetsspråk: turkiska, 

kurdiska, bosniska, persiska, albanska och arabiska.  

 
För att få inblick i hur föräldrarna bedömer att deras barn utnyttjar sitt modersmål under 

läxläsning eller eventuellt hemarbete redovisar den ena intervjuaren resultatet med utvalda 

föräldrar.  

 

1. Vilket språk tar ditt barn till hjälp av vid läxläsning? 

 

Fyra av föräldrarna svarade att barnen medvetet använder modersmålet men trots allt blandar 

sitt modersmål med det svenska språket.  

 

“ Ibland har han svårt att uttrycka sig på persiska, därför blandar han med svenska, de måste 

blanda  för att jag ska förstå vad han vill att jag ska hjälpa med” (Förälder B). 
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“ Hemma pratar vi turkiska och inget annat, “Fatima” måste prata turkiska för att vi ska 

kunna hjälpa henne med läxor hemma. Problem med svenskan är hur ska jag förklara…. att 

man måste lära sig modersmålet för att förstå svenska. Viktigt är det att “Fatima” kan sitt 

modersmål för att lära sig svenska” (Förälder C). 

 

De övriga föräldrarna ansåg att barnen inte behövde någon hjälp vid läxläsning och därför inte 

kunde nyttja sitt modersmål vid sådana tillfällen. De två föräldrarna ansåg att deras barn inte 

behöver tänka på vilket språk de ska uttrycka sig på utan att det viktigaste är att de kan 

uttrycka sig på något av språken. Deras uppfattningar om den svenska skolan och hur 

undervisningen läggs upp motsvarar inte den kulturen de själva har upplevt.   

 

”Jag behöver inte tänka på om hon är bra i skolan, hon lär sig inte mycket i svensk skolor, de 

bara leker, de inte behöver läxor hemma”. (Förälder E) 

 

Kommentar: 

De flesta föräldrarna är medvetna om att deras barn nyttjar modersmålet vid läxläsning. De 

poängterade att deras barn kan prata och uttrycka sig på modersmålet men trots det blandar 

språken för att lättare uttrycka sig.  

 

2.a Hjälper du ditt barn med läxor eller annat skolarbete hemma? 

 

Alla föräldrar uttryckte att de inte hjälper sina barn så ofta. Alla föräldrar poängterade att de 

hjälper sina barn när de har läxor i modersmålet.   

 

“ Jag behöver inte hjälpa i matematik, han är duktig, de behöver inte hjälp, men det är svårt 

att han förstår och koncentrera sig på läxor i persiska. Det är svårt för honom, jag måste få 

honom koncentrera sig snabbt och att det blir roligt att göra läxor i persiska. Annars blir det 

tråkigt, han orkar inte”. (Förälder B) 

 

“ Jag vill hjälpa henne i läxor men hon vill inte, sen när hon kommer hem på fredag vill hon 

att jag ska läsa för henne på turkiska för att hon ska göra sin läxa i turkiska. Jag vill läsa för 

henne, och hon lyssnar och sen svarar vi på frågor som finns på sista sidan. Det är bra att 

hon läser svåra böcker så blir hon duktig och kan prata med sin släktingar i hemland”. 

(Förälder C) 

 

Kommentar: 

Föräldrarna lyfter betydelsen av att hjälpa sina barn vid läxläsning för att underlätta svåra 

uppgifter. De ansåg att det är viktigt att hjälpa sina barn med läxläsning i modersmålet för att 

bygga bro till nya språk och kunskaper.  

 

2.b Menar du att det är viktigt att hjälpa sitt barn med läxläsning eller annat skolarbete 

i hemmet? 

 

Fyra av föräldrarna ansåg att det är viktigt att hjälpa barnen med läxläsning i hemmet. De 

uttrycker att läxläsning skapar vana att lära sig göra läxor i tid.  

 

“ Det är viktigt att hjälpa med läxor. Barn måste lära sig att det finns tid när de ska leka, sova 

och skriva läxor. De måste lära sig så när de kommer till universitet så vet de att de måste 

plugga och bli duktiga”. (Förälder B) 
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Två av föräldrarna ansåg att det är viktigt att hjälpa barnen med läxläsning om de vill. De 

uttrycker att det är viktigt att respektera och lyssna på om barnet vill ha hjälp eller om hon/han 

klarar sig själv.  

 

“ Jag hjälper henne om hon vill ha hjälp, behöver hon inte hjälp så respekterar jag det. Om 

hon behöver hjälp så finns jag där”. (Förälder A) 

 

Kommentar: 

Föräldrarna är överens om att barnen bör göra sina läxor och vara engagerade i sin skolgång.  

 

3. I vilken omfattning hjälper du ditt barn med läxor eller annat skolarbete per dag? 

 

Fyra av föräldrarna uttryckte att de hjälper sina barn när de är lediga från sina jobb. 

Föräldrarnas tunga arbetsschema sliter ut de och de har inte alltid ork för att sitta med sina 

barn och hjälpa de vid läxläsning.  

 

“ Jag vill hjälpa henne, men jag har inte tid. Min man kommer hem sent, sen måste jag laga 

mat till honom och sen måste jag tvätta mina andra två barn och ge de mat, jag har inte 

mycket tid”. (Förälder D) 

  

De övriga föräldrarna menade att de oftast inte hade tänkt på hur mycket de hjälper sina barn 

med läxläsning men att de ansåg att det är väldigt viktigt att ha den möjligheten att hjälpa de 

och ha tid för sina barn.  

 

” Jag måste veta vad hon har i läxor, jag måste prata med henne och fråga hur det var i 

skolan. Man måste ha tid för sina barn. De behöver alltid hjälp, de är barn”. (Förälder D) 

 

Kommentar: 

Respondenterna lyfter i sina resonemang att det är betydelsefullt att vara en engagerad 

förälder men att en förälders livssituation kan begränsa engagemang i barnens skolgång.  

 

4.a Vilka problem ser du som förälder när du ska hjälpa ditt barn med läxorna eller 

annat skolarbete? 

 

Fyra av föräldrarna lyfte fram att deras osäkerhet och okunskap om de olika ämnena eleverna 

får läxor i får de att känna sig oengagerade och otillräckliga då de själva inte förstår 

uppgifterna.  

 

“Att jag inte förstår själv, att jag inte har rätt kunskap själv… man har glöm”. (Förälder A) 

 

“ När jag var tio år så kunde jag matematik inte nu … jag e mycket gammal nu. “Sahar” 

hjälper han, min stora dotter, jag måste tänka annat”. (Förälder B) 

 

De övriga föräldrarna anser att svårigheterna de stöter på under läxläsning är oftast 

missförstånd. När barnen blandar modersmål och det svenska språket upplever föräldrarna att 

de inte har en naturlig kommunikation med sina barn. Barnen upplever att deras föräldrar är 

konsekventa i sitt sätt att tillrättavisa de att tala sitt modersmål. Barnen vägrar att göra färdigt 

sina läxor.  

 



 18 

“ Samma sak hela tiden! Hon förklarar på svenska, jag förstår inte, hon inte berätta på 

arabiska”. Problem! Hennes mamma hjälpa på svenska men jag vill inte hjälpa på svenska. 

Hon vill inte prata med mig, sen hon går”. (Förälder F) 

 

Kommentar: 

Svårigheter de stöter på beror dels på att de själva har bristande kunskaper i kärnämnen, dels 

att det är svårt för de att göra sig förstådda på svenska om de ska hjälpa sina barn med läxor.  

 

4.b Hur löser du eller ni problemet? 

 

Fyra av föräldrarna uttrycker att de erkänner för sina barn att de inte kan men att det finns 

olika sätt att lära sig och lösa problemen på.  

 

”Att vara ärlig, tala om att jag har glömt, om det är en läxa i matematik så tittar vi tillbaka 

på vad de har gjort och vi sitter längre”. (Förälder A) 

 

De övriga respondenterna ansåg att det är viktigt att hitta på olika sätt att tillrättavisa barnet 

att tala sitt modersmål när det är i kontakt med familjen och hemmet.  

 

” Vi måste säga till henne, hon kan inte prata med sin faster s…hon måste säga hej! på 

turkiska”. (Förälder C) 

 

Kommentar: 

Föräldrarna uttrycker att de i högsta grad måste vara tydliga med det sätt de löser problemen 

på.  

 

5. Vilket språk föredrar du att kommunicera med ditt barn på? 

 

Samtliga respondenterna svarade att de föredrar att kommunicera med barnen på 

modersmålet.  

 

”Helst bosniska, jag tror att jag känner mig mer förtrogen, känns naturligt och prata, om jag 

bara pratade svenska skulle inte kännas rätt för mig, jag vill ge henne den chansen också”. 

(Förälder A) 

 

”Jag ska alltid prata mitt modersmål, jag vill att hon ska förstå mig, du vet jag har sett 

många prata svenska med barnen, men det är inte rätt”. (Förälder C) 

 

Kommentar:  

Föräldrarna uppmuntrar barnen att tala modersmål hemma. De belyser att modersmålet är ett 

språk som barnet bör kommunicera på med andra som talar samma språk.  

 

6. Vid läxläsning använder ditt barn enbart sitt modersmål eller tar det hjälp av det 

svenska språket ibland? 

 

Fem av respondenterna poängterar att det är 90 % av barnens andraspråk, svenska vid 

läxläsning.  
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”Det är 90 % svenska vid läxläsning, det är lättare att prata svenska, men jag förstår inte, 

också pratar svenska med sina kompisar, barn förstår inte när man pratar på deras 

modersmål, de svarar på svenska”. (Förälder F) 

 

Den förälder som besvarade att barnet inte använder sig av svenska vid läxläsning påpekade 

istället att användning av modersmål är mycket viktigt och har stor betydelse inom familjen. 

 

”Jag tycker inte, när hon pratar svenska, därför prata hon på mitt språk”.(Förälder C)   

 

Kommentar: 

Föräldrarna påpekar att barnens användning av majoritetsspråket dominerar vid läxläsningen. 

De övriga ansåg att modersmålet är viktigare och därför väljer att prata minoritetsspråket med 

barnen även vid läxläsning.  

 

7. Vilket språk tycker ditt barn är enklast att använda sig av vid läxläsning? 

 

Fyra av föräldrarna uttrycker att det i stort beror på vad de har läxor i. När det gäller 

kärnämnen tycker barnen att det är enklast att använda sig av det svenska språket. Men när det 

kommer till läxläsning i modersmålet är barnet tvunget att ställa om och diskutera med sin 

förälder på modersmålet.  

”Svenska, för att i skolan pratar hon svenska, det blir lättare med svenska, men när hon gör 

läxor i hemspråk pratar vi turkiska”. (Förälder C) 

 

De övriga respondenterna ansåg att det är nästan alltid svenska som dominerar 

minoritetsspråket i barnens vardag och vid läxläsning.  

 

”Han pratar svenska med sina kusiner, de pratar inte albanska”. (Förälder E)  

 

Kommentar: 

Att göra läxor i kärnämnen blir betydligt lättare om barnet tar stöd av det svenska språket. När 

det gäller läxor i modersmålet är det viktigt att kunna sitt modersmål.  

 

8. Läser ditt barn sina läxor eller annat skolarbete hemma eller någon annanstans? 

 

Tre av föräldrarna uttalade att deras barn gör sitt skolarbete i hemmet.  

 

”Har hon läxor, så klart att vi gör dem hemma”. (Förälder A) 

 

De övriga tre uttalar att deras barn brukar sitta och göra läxorna hos sina kusiner som bor i 

samma hus som familjen.  

 
” Ibland, när jag inte sover, men min bror bor bredvid mig så han brukar... du vet han går dit, 

leker med sina kusiner och gör läxor”. (Förälder E) 

 
Kommentar:  

En del tillfrågade ansåg att läxläsning i hemmet är en självklar görning, men att en del 

påpekar även att när de inte finns tillgängliga för sina barn så får de gå till någon annan i 

familjen som kan hjälpa de med läxor.   
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9. Finns det något du skulle vilja tillägga?  

 
Kommentar: 

Ingen av samtliga respondenter hade något ytterligare att tillägga utan ansåg att de kände sig 

nöjda med sina svar. 

7.3 Redovisning av intervjuer med utvalda pedagoger 
 

Intervjuerna genomfördes på Bohusskolan som ligger i ett invandrartätt område i Västra 

Götaland. Genomförandet av intervjuerna gjordes med hjälp av sex lärare, varav tre stycken 

var SVA-lärare i årskurserna fyra, fem och sex samt tre klasslärare i årskurserna fyra, fem och 

sex. Intervjutillfällena anpassades efter respondenternas önskemål och tog ca 20-30 min 

vardera. Innan samtalstillfället informerades respondenterna om att intervjuerna skulle spelas 

in, samt gav den andra intervjuaren ytterligare en gång information om de etiska reglerna och 

syftet med undersökningen klargjordes ifall någon hade några funderingar. 

 

Följande respondenter som deltog i intervjun kommer den andra intervjuaren att kalla för 

lärare A-F på grund av anonymiteten. 

 

Vet du vilket språk dina elever använder sig av vid läxläsning i hemmet? 

 

Fyra utav de sex pedagogerna var relativt säkra på vilket språk som användes i elevens hem 

medan en pedagog var osäker och den andre inte hade en aning om det. 

 

”Jag vet nog hur majoriteten pratar hemma, föräldrarna kan inte svenska. Det är då naturligt 

att de använder sig av sitt modersmål. Barnen vet hur de ska förklara för sina föräldrar”. 

(Pedagog A) 

 

”Jag har faktiskt ingen aning men jag skulle gissa på sitt modersmål, har aldrig 

tänkt på det ”.  (Pedagog D) 

 

Kommentar: 

Majoriteten av pedagogerna hade någon aning om på vilket språk eleverna kommunicerade i 

hemmet och de var överens om att det var på modersmålet. Anledningen till detta menade de 

var att det var det språk som föräldrarna behärskade bäst. 

 

2. Vet du varför eleven använder sig av just det språket vid läxläsning i hemmet. 

 

Fem utav sex pedagoger trodde sig veta anledningen till varför eleven använde sig av just det 

språket i hemmet vid läxläsning medan en utav respondenterna gissade sig fram till 

anledningen. 

 

”För att föräldrarna ska förstå när de hjälper till med läxorna eller annat som rör 

skolarbetet. Vi i skolan försöker också tänka på vårt språk så att det inte blir så knepigt, 

ett exempel är veckomeddelanden som skickas ut varje vecka med barnen”. 

(Pedagog A) 

”Ja. Det språket kan eleven få hjälp av i hemmet av sina syskon eller föräldrar”. (PedagogD) 

 

Kommentar: 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna ansåg att anledningen till att eleven talade sitt 
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modersmål i hemmet var för att det var det språk som de kunde få hjälp med läxorna på. De 

övriga som inte trodde att eleverna talade sitt modersmål i hemmet eller inte visste det gissade 

på att de talade svenska för att eleven var van vid detta ”skolspråk”. 

 

3. På vilket sätt märker du att en elev har språksvårigheter vid läxläsning i hemmet? 

 

Alla pedagoger var överens om att den största märkbara anledningen var ogjorda läxor. 

 

”De är inte gjorda! De begriper inte heller när de ska förklara varför de inte gjort vad de 

skulle ”. (Pedagog B) 

 

”Att de inte gjort uppgifterna eller att de är felgjorda. Inte tillräckligt med stoff och torftiga 

svar”.  (Pedagog F) 

 

Kommentar:  

Alla pedagoger hade likartade svar på denna fråga. De var alla överens om att deras elevers 

språkbrister eller språksvårigheter oftast visade sig i när de inte gjort läxan som skulle göras 

eller att de inte förstått uppgiften riktigt. 

 

4. Vilka åtgärder tar du till när du märker att målspråket inte räcker till för eleven? 

 

Två pedagoger nämnde eleverna själva som resurs när målspråket inte räckte till i 

klassrummet samt utnyttjandet av en språkstödjare i klassen. De övriga fyra pedagogerna 

använde sig av ordförklaringar, meningsförenklingar och gemensamt arbete. 

 

”Jag försöker ju att förklara en gång till gemensamt med eleven som visat sig ha svårigheter. 

Oftast har det räckt……Visst finns det ytterligare metoder men oftast har det räckt när jag 

gått igenom och förklarat tydligt för eleven”. (Pedagog E) 

 

”Ordförklaringar bland annat, det är inte lätt. Sedan är det meningsformuleringar, att 

uppfatta texter. Det är lätt att det blir avskrivningar  fast detta gäller även svenska elever”. 

(Pedagog C) 

 

Kommentar:  

Majoriteten av pedagogerna menade att om inte eleven förstod innebörden av läxan skulle de 

försöka förklara tydligare för dem ytterligare en gång. De tror på gemensamt samarbete i 

klassrummet och en pedagog menar att kommunikation är nyckeln till kunskap. 

 

De vill gärna att eleverna ska hjälpa varandra i klassen. De pedagoger som använde sig av 

eleverna själva har ett antal elever i klassen som har samma modersmål och använder dessa 

till hjälp ibland när pedagogens förklaring inte räcker till men oftast blir de uppmanade till 

detta utav pedagogen själv. Språkstödjare använder sig de av vid ytterst få tillfällen då det inte 

finns många på skolan med samma modersmål som eleverna. 

 

5.På vilket sätt märker du av att eleverna tar sitt modersmål till hjälp när det stöter på 

språksvårigheter i klassrummet? 

 

Fyra av pedagogerna har aldrig hört eller sett eleverna använda sitt modersmål i klassrummet 

när eleverna stött på språksvårigheter utan vid de få tillfällena då det använts har det handlat 

om svordomar eller ”skitsnack” om andra. De övriga två pedagogerna har endast sett eleverna 
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använda sitt modersmål när de skulle hjälpa andra eller i samtal med språkstödjaren. 

 

”Jag har aldrig fått de till att använda det så jag vet faktiskt inte. Det finns inte så många som 

pratar samma språk i klassen. En nackdel med modersmålsanvändning i klassrummet är att 

det är lätt hänt att andra tror de pratar skit om dem…”. (Pedagog C) 

 

”Jag hör ju ibland att det talas ett annat språk än svenska i klassrummet men oftast är det 

svordomar eller skitsnack som eleverna inte vill att jag ska veta om. Jag vet inte om jag skulle 

kalla det för något positivt”. (Pedagog E) 

 

Kommentar: 

Majoriteten av pedagogerna svarade olika samtidigt som svaren inte skiljde sig åt. De var 

överens om att när de hör modersmålet talas i klassrummet så är det i annat syfte än 

undervisningens. En annan anledning till att eleverna inte talar sitt modersmål i klassen eller 

tar det till hjälp är att det inte finns så många elever med samma modersmål i ett och samma 

klassrum. Alla pedagoger var överens om att modersmålets betydelse för 

andraspråksutvecklingen är viktig. Samtliga respondenter uppmuntrar sina elever att ta hjälp 

av sitt modersmål.  

 

6. Anser du att användning av modersmålet i klassrummet gynnar elevens 

andraspråksutveckling? 

 

Samtliga pedagoger var överens om att användningen av modersmålet i klassen gynnade 

andraspråksutveckling hos eleven. 

 

”Ja definitivt!!Men det beror på hur man använder det. Syftet med användningen av 

modersmålet är viktigt. Det får liksom inte vara svordomar eller annat, förstår du vad 

jag menar?”.(Pedagog A)  

 

”Ja enligt all forskning. Men det gäller att få eleverna att verkligen ta sitt modersmål 

till hjälp när de väl behöver det och inte vid andra tillfällen som inte har med undervisningen 

att göra. Ibland händer det att elever kommer fram till mig och säger att de blir retade på sitt 

hemspråk och det gynnar inte andraspråket på något vis. Men om de bägge språken 

kompletterar varandra så som man skulle önska så hade det varit underbart”. 

(Pedagog F) 

 

Kommentar:  

Alla pedagoger ansåg att användningen av modersmålet på rätt sätt i klassrummet var positivt 

för elevens andraspråksutveckling. De bägge språken kompletterar varandra då eleven kan ta 

hjälp av modersmålet när det stöter på språksvårigheter i andraspråket.  

 

7a. Ser du som pedagog någon fördel med så många olika främmande kulturer i ett 

klassrum? 

 

Alla pedagoger såg en fördel med att ha många elever med olika kulturer i ett klassrum. 

Samtliga pedagoger ansåg att de kunde dra nytta av dessa kulturer och lära sig något själva 

som pedagoger. 

 

”Ja!! Massa fördelar. Vi lever i ett sådant samhälle med massa olika kulturer, vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och det är viktigt att man får en inblick i andra kulturer och ser hur 
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de har det. Skolan är en utmärkt mötesplats för alla dessa kulturer”. (Pedagog B)  

 

”Ja, vi lär ju oss alla utav varandra. Idag lever vi ett mångkulturellt samhälle och då är det 

viktigt att vi har lite kunskap om andra kulturer. Det är bara roligt och se hur andra lever och 

vad de hittar på. Maten är roligast att testa på….. det kanske inte har med frågan att göra ”.  

(Pedagog F) 

 

Kommentar: 

Alla pedagoger såg en fördel med att ha många elever med olika bakgrunder och kulturer. De 

ansåg inte bara att de själva lärde sig något i detta möte med de främmande kulturerna utan 

även eleverna. En av pedagogerna nämnde att det stärker pedagogen i sin roll att ta lärdom 

utav andra kulturer och använda denna kunskap i undervisningen. 

 

b) Ser du någon nackdel med att ha så många kulturer i ett och samma klassrum. 

 

En utav pedagogerna såg ingen som helst nackdel med att ha många elever med olika kulturer 

i ett och samma klassrum utan såg det snarare som något positivt då de förhoppningsvis skulle 

använda sitt modersmål i större utsträckning. En pedagog såg både fördelar och nackdelar. 

Tre utav respondenterna ansåg att det var en nackdel med att ha många kulturer i ett klassrum 

och en pedagog visste inte riktigt hur han ställde sig till frågan. 

 

 ”Det börjar bli för många invandrare på en och samma skola. Den utvecklingen ser jag 

negativt på. Vi har ca 30 olika språk på denna skola och fördelen är att det inte finns så 

många elever av samma språk. Det är bra om det finns en variation av olika språk. Risken 

här ligger i att svenska föräldrar väljer att inte placera sina barn på en invandrartät skola 

som denna”.  (Pedagog F) 

 

”Vi och dom. Det är lätt hänt att det blir så om det är för många elever med samma språk 

samlade i ett och samma klassrum eller skola. Detta kan skapa en segregering istället för en 

integrering”.  (Pedagog E) 

 

Kommentarer: 

Tre utav respondenterna ansåg att det var en nackdel med att ha för många elever med samma 

kultur/modersmål i ett och samma klassrum. Anledningen till detta förklarade de var att risken 

för segregering på skolan eller i klassrummet fanns. Det skulle lätt kunna bli ”vi och dom” då 

eleverna med samma modersmål skulle tala på sitt modersmål och de övriga inte förstå ett 

ord. Samtliga pedagoger betonar att detta endast handlar om att det finns för många elever 

med samma modersmål i klassen och inte om en blandning av olika kulturer. En annan 

pedagog såg det hela som något positivt med att ha så många kulturer i ett klassrum då hon 

menar att man lär sig något nytt. En av pedagogerna tyckte att det innebar en utmaning för 

pedagogen samt ställde högre krav på denne då det skulle kunna bli tuffare att få eleverna att 

nå målen. En av anledningarna till detta trodde respondenten skulle kunna bero på 

pedagogens kompetens i andraspråksutveckling. 

 

8. Finns det något du skulle vilja tillägga?  

 
Kommentar: 

Ingen av samtliga respondenter har något ytterligare att tillägga utan ansåg att de kände sig 

nöjda med sina svar. 
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7.4 Föräldraresultat  

 
De flesta respondenterna uttryckte att deras barn blandar sitt modersmål och det svenska 

språket under läxläsning och att det beror oftast på att de har svårt att hitta rätt synonym till 

det ordet på det språk som det för tillfället talar.  

 

De likheter som kom fram i föräldrarnas syn på läxläsning är att de flesta föräldrarna anser att 

det är viktigt att hjälpa sina barn men läxor för att nå framgångsrika resultat i den svenska 

skolan. Det är nödvändigt menar många föräldrar att vänja barnen vid läxläsning för att skapa 

studievana barn som skall lyckas i skolan.  

 

Samtliga föräldrar poängterar att läxläsning i modersmålet är något som de verkligen 

engagerar sig i med sina barn. Modersmålsundervisningen är något de flesta barn inte anser 

vara spännande och intressant uttrycker många föräldrar. Läxläsning i modersmålet är inget 

som engagerar barnen men det engagerar deras förärar som gärna vill hjälpa de vid läxläsning 

i modersmålet.  

 

Det finns en stor förståelse i föräldragruppen att deras barn skall lyckas med skolarbetet och 

uppnå goda resultat. Föräldrarnas tunga arbetsförhållanden påverkar barnen för att lyckas och 

uppnå ett bra resultat i skolan. Flera respondenter påpekar att de är medvetna om att de inte 

hjälper sitt barn i den bemärkelsen de borde göra pga. att de inte kan kombinera arbetstider 

med tid för barnen.  

 

Föräldrarna tycker att det är värdefullt att deras barn får en bra skolgång, samtidigt finns det 

känslan av otillräcklighet hos många föräldrar som inte kan hjälpa sina barn med läxläsning 

hemma. På grund av språksvårigheter har föräldrarna svårt att hänga med i barnens 

läxläsning. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att förklaringar av svåra uppgifter i olika 

ämnen inte kan förklaras på barnets modersmål utan att det måste ske på barnets andraspråk 

det vill säga svenska. Detta på grund av att barnet använder nytt stoff och begrepp på sitt 

andraspråk medan det aldrig har fått möjligheten att utveckla dem på sitt modersmål. Samtliga 

deltagare känner att det är helt hopplöst att använda modersmål för att hjälpa barnen med 

läxläsning eftersom barnen kontinuerligt svarar på svenska. För att balansera andraspråkets 

dominans betonar samtliga föräldrar att de behöver mer motivation för att öva sina barn i 

modersmålet.  

En av de största likheterna i deltagarnas svar är att respondenterna bedömer att deras barn 

föredrar och använder 90 % av majoritetsspråket svenska vid läxläsning och inte sitt 

modersmål. Att det uppstår diskussioner på barnets modersmål när de gör sina läxor i 

modersmålet är helt naturligt anser alla de intervjuade.  

 

Resultatet visar att de flesta tillfrågade stöter på problem när de ska hjälpa sina barn vid 

läxläsning. Främst att deras egna kunskaper inte räcker till för att hjälpa barnen vid 

läxläsning.  

 

Inte många men ändå några av de intervjuade anser att de stöter på problem då barnen vägrar 

att samtala på modersmålet och föräldrarna är tvungna att tillrättavisa barnet att prata på sitt 

modersmål. De intervjuade menar att det skapar konflikter mellan föräldrar och deras barn 

och slutar ofta med att barnen inte slutför sina läxor.  

 

Resultatet visade att det vanligaste sättet att lösa problem på är att föräldrarna erkänner för 

sina barn att de inte har kunskaper i det för att lösa uppgifterna. Inte många men ändå en del 
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löser problemet genom att sätta in disciplineringsåtgärder och tillrättavisa barnet att tala 

modersmålet och inget annat språk.  

 

Alla respondenterna ansåg även att användning av minoritetsspråket i hemmet var stor men att 

det svenska språket används mycket när barnen gjorde sina läxor i hemmet. Vidare påpekar de 

tillfrågade att de föredrar att kommunicera på modersmålet trotts de svårigheter de har med att 

uppfostra barn tvåspråkigt. Trotts att föräldrarna tycker att det är ibland jobbigt med att 

utnyttja två språk, finns det samtidigt viljan och motivationen hos de flesta föräldrarna för att 

ge sina barn de bästa möjliga förutsättningarna.   

7.5 Pedagogresultat  

 

På den första frågan svarade de flesta pedagoger att de trodde att eleverna talade sitt 

modersmål hemma dock med stöd utav svenskan när de stötte på svåra ord i sitt modersmål. 

Anledningen till användningen av modersmålet i hemmet var att de trodde att det var det 

enklaste sättet för eleven att kommunicera med sina föräldrar eller omgivning vid läxläsning. 

Barnet tar till det språk som det får bäst hjälp av. Föräldrarna till dessa elever har sin styrka i 

sitt modersmål och kan då hjälpa barnet på det språk sitt förstaspråk. Dock fanns det några 

pedagoger som trodde att eleverna använde sig utav svenskan vid läxläsning då eleverna såg 

det svenska språket som ett ”skolspråk” och kunde lättare förstå läxan eftersom de pratade det 

i skolan och med vänner. Det visade sig att vissa elever hade mer svårigheter med sitt 

modersmål än svenskan och valde därför att göra sina läxor på svenska. 

 

Alla pedagoger var överens om att tydligast visade sig en elevs språksvårigheter vid 

läxläsningen när de inte gjort sina läxor eller det de skulle ha gjort. Detta åtgärdas utav de 

intervjuade pedagogerna i stort på samma sätt. De upprepar uppgiften tydligare och löser det 

gemensamt med eleven. Hjälper inte detta så använder sig läraren av SVA-undervisningshjälp 

och i vissa fall en språkstödjare.  

 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna har inte hört eleverna använda sig utav sitt 

modersmål i den utsträckning de skulle vilja i klassrummet utan när de hört de prata sitt 

modersmål så har de handlat om svordomar eller annat som inte rör undervisningen. En av 

anledningarna som de flesta pedagoger trodde sig vara anledningen till detta är att det inte 

finns så många elever med samma modersmål i ett och samma klassrum. Här handlar det om 

olika kulturer och olika språk. 

 

Alla pedagoger utom en som var tveksam till om användning av modersmålet gynnar elevens 

andraspråksutveckling i klassrummet var överens om att sådan var fallet. Den pedagog som 

var tveksam till det menade att det ställer högre krav på pedagogerna och gör det svårare att få 

eleverna att nå målen vilket samtidigt kan vara en fördel för denna. Det ska i så fall inte vara 

för många likspråkiga modersmålstalande i ett och samma klassrum utan fördelat, annars 

finns risken för segregation och utanförskap i klassrummet. 

 

De övriga pedagoger var överens om att det gynnar en elev att kunna ta till sig av sitt 

modersmål när det stöter på svårigheter i andraspråket. De bägge språken ska kunna 

komplettera varandra. 

 

Majoriteten av pedagogerna såg de många olika kulturerna i klassen som en fördel då man tar 

till sig något värdefullt och lär sig nya saker på vägen men nackdelen är att det inte ska vara 

många elever i samma klass som talar samma språk. En pedagog ansåg att en för invandrartät 
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skola bidrar till en ökad segregation då svenska föräldrar väljer att inte placera sina barn på 

denna skola. Ingen av pedagogerna hade för övrigt något att tillägga utan kände sig nöjda med 

svaren. 

7.6 Likheter och skillnader  

 

De tydliga skillnaderna dominerade likheterna i denna studie. En stor likhet som kom fram ur 

de både respondenternas svar var modersmålets betydelse. 

Föräldrarna ansåg att det var viktigt att barnen kunde och talade sitt modersmål i hemmet och 

samtliga pedagoger tyckte dessutom att det var viktigt att de utnyttjade sitt modersmål även i 

skolan.  

 

Den stora skillnaden som dock kom fram i resultatet var att majoriteten av de tillfrågade 

föräldrarna svarade att nästan samtliga elever använde svenskan vid läxläsning och endast tog 

modersmålet till hjälp någon gång medan pedagogerna trodde tvärtom, nämligen att eleverna 

utnyttjade sitt modersmål vid läxläsningen och endast tog svenskan till hjälp när de stötte på 

svårigheter. 

 

8. Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet som vi fick fram genom vår studie blev inte riktigt som vi hade förväntat oss.  

Vi trodde att majoriteten av eleverna använde sitt modersmål vid läxläsningen men det 

resulterade i att de inte gjorde det utan att barnen blandade andraspråket med förstaspråket. 

Föräldrarna och modersmålet är viktiga aspekter som vår studie berör vilket även vi kommer 

att diskutera vidare i detta avsnitt. 

 

Vad som framkom av resultatet var att majoriteten av föräldrarna ville att deras barn skulle 

tala sitt modersmål i hemmet och att det underlättade läxhjälpen för barnen om den gjordes på 

modersmålet. Barnen talade sitt modersmål i stor utsträckning i hemmet men använde sig av 

det svenska språket vid läxläsning. Som Ladberg(2000, s.81) menar så är modersmålet en 

trygghet för barnet. 

 

Bland de intervjuade föräldrarnas svar fanns dock ett svar som vi funnit intressant vilket är att 

kan man inte sitt modersmål så kan man inte lära sig ett andraspråk. Detta beskriver Ladberg 

(2000) också fast tvärtom. Hon menar att det finns vuxna som anser att användningen av 

modersmålet hämmar inlärningen av barnets förstaspråk i skolan. Dessutom menar Arnberg 

(2004) att föräldrarnas inställning till tvåspråkigheten är viktig då barnet tar efter dem. Denna 

inställning eller attityder som han också kallar det för påverkas utav samhället. Detta 

överensstämmer med pedagogernas svar som ansåg sig tro att de flesta elever talade sitt 

modersmål hemma men tog svenskan till hjälp då det behövdes. Detta finner vi intressant då 

vi till en början hade förutfattade meningar om att eleverna använde sitt modersmål vid 

läxläsningen. 

 

Resultatet visade dessutom att alla föräldrar ville hjälpa sina barn med läxorna men i de fall 

som barnen inte fick någon hjälp i hemmet handlade det om tidsbrist eller andra faktorer som 

bristande ämneskunskaper hos omgivningen som försvårade hjälpen till barnet. Detta 

poängterar även Ladberg (2000, s.218) då hon menar att det kan handla om att tidsbrist, 
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arbetsro, studievana och andra arbeten är några faktorer som kan påverka föräldrarna i att 

hjälpa sina barn vid läxor. Föräldrarnas språkbrister visade sig vara ett annat stort problem vid 

barnens läxläsning då dessa inte räckte till för att hjälpa barnen. Detta anser vi ha intressant 

koppling till varför eleverna använder sig av sitt andraspråk, svenskan vid läxläsning och inte 

sitt modersmål. Detta menar Lahdenperä (2004, s.68) är ett hinder. Detta språkhinder kan 

försvåra föräldrarnas kontakt med skolan och klasslärarna då de inte vågar eller vill ta den 

nödvändiga kontakt som behövs för elevens skolutveckling. 

 

Resultatet pekade på att de barn/elever som har modersmålsundervisning i skolan inte gör sina 

läxor i ämnet med engagemang och glädje. Dock visade det sig att föräldrarna stödjer sina 

barn på olika sätt för att skapa intresse hos de ointresserade barnen. Det är skrämmande att 

läsa detta då de flesta av de tillfrågade uttrycker att deras barn upplever 

modersmålsundervisning och läxor i det ämnet som något negativt. Negativa inställningar till 

förstaspråk kan leda till att barnet inte visar engagemang för något ämne i skolan. Därför är 

det av stor betydelse menar Ladberg (2003) att pedagogerna lyfter fram barnets modersmål så 

att barnen får positiva upplevelser om sitt språk.  

 

Arnberg (2004, s.35) menar att föräldrarnas attityder till minoritetsspråket i hemmet som i 

detta fall är svenska har med samhällets acceptans av deras minoritetsspråk att göra. Om 

samhället ser positivt på användandet av deras minoritetsspråk ute bland majoritetsspråket blir 

föräldrarna mer positivt inställda till tvåspråkigheten bland barnen. Vårt resultat visade att 

föräldrarna tyckte det var jobbigt och frustrerande att deras barn använde andraspråket i den 

stora utsträckning de gjorde i hemmet. De ville att barnen skulle kommunicera mer på sitt 

modersmål. De flesta föräldrar visade sig trots detta vara positivt inställda till tvåspråkigheten 

och motiverade sina barn till att utnyttja tvåspråkigheten (s.31). 

 

Majoriteten av pedagogerna trodde att eleverna utnyttjade sitt modersmål vid läxläsningen. 

Anledningen till detta trodde de var att det var det språk som föräldrarna eller syskonen bäst 

behärskade och kunde hjälpa eleverna på. Ladberg (2003, s.191) menar att en förälders 

bakgrund eller studievana samt språkkunskaper är mycket viktiga för en elevs framgång i 

skolan då dessa ska hjälpa eleven med läxor och annat skolarbete. 

 

Pedagogerna menade att en elevs språksvårigheter tydligast märktes om de inte gjort eller 

förstått läxan eller gör samma fel gång efter gång. Ladberg (2000, s.156) menar att om läxan 

inte är gjord eller att en uppgift inte är löst kan detta bero på att vissa elever behöver mer tid 

på sig att förstå eller att tänka och att man inte som pedagog ska stressa eleven utan låta denne 

få god tid på sig.  

 

Flertalet pedagoger uttryckte dessutom att de förklarade orden eller läxan ytterligare en gång 

som åtgärd om eleven inte förstått den. Ladberg (2000, s.157) menar att det är viktigt att 

pedagogen tänker på sitt språk vid muntliga presentationer och anpassar det efter eleven så att 

det inte skapar förvirring hos denne. Vad vi fann lite intressant var att majoriteten av 

pedagogerna inte använde en språkstödjare eller modersmålslärare till hjälp för eleven i 

klassrummet. Modersmålsundervisningen är frivillig i skolan och ligger ofta sent på 

eftermiddagarna vilket separerar ämnet från den övriga skolundervisningen.  

 

Ladberg (2003, s.191) menar att detta är en nackdel för hemspråksläraren och klassläraren då 

de inte kommer i kontakt med varandra på så sätt som skulle vara nödvändigt.  

Gibbons (2006, s.23) menar att om ett barn behärskar sitt förstaspråk blir det lättare för det att 

lära sig andraspråket. Visst stämmer det, men i vårt resultat framkom det att eleverna hade det 
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betydligt lättare att göra sina läxor på andraspråket jämfört med förstaspråket. 

 

Både Lahdenperä (2004) och Ladberg (2000) nämner hur viktigt det är att pedagogen 

uppmuntrar eleverna att tala sitt modersmål i klassen eller skolan men vårt resultat visade på 

att eleverna sällan om inte aldrig använde sitt förstaspråk i klassen. De få gånger som 

pedagogerna hörde eleverna tala sitt modersmål var oftast i form av någon svordom eller i 

annat syfte än undervisningens. Det framkom även av resultatet att eleverna sällan tog sitt 

modersmål till hjälp när de stötte på svårigheter. Gibbons (2006, s.23) menar att en elev som 

är flerspråkig har det lättare än en elev som är enspråkig, detta med anledning till att 

andraspråkseleven har ett språk sen tidigare att jämföra med och ta hjälp av när det stöter på 

hinder. 

Majoriteten av pedagogerna var överens om att ett mångkulturellt klassrum är gynnande dock 

ska det inte skulle finnas många elever med samma modersmål i ett och samma klassrum. 

Lahdenperä (2004) beskriver hur media kan framställa skolor med högt invandrarantal som 

något negativt och detta framkom även i vårt resultat då några pedagoger såg en nackdel med 

för många kulturer i en och samma skola eftersom föräldrar till andra barn då kunde välja bort 

skolan för den framstod som problematisk. 

 

Trots att samtliga pedagoger var överens om att ett flerspråkigt klassrum var gynnande kom 

det inte fram i resultaten på vilket sätt de själva utnyttjade elevernas andraspråk. Ladberg 

(2003, s.146) poängterar vikten av pedagogernas attityd till elevers modersmål i skolan. Om 

pedagogerna använder sig utav elevernas språk på ett naturligt sätt och visar ett intresse för 

språket genom att t.ex. lära sig hälsningsfraser på de olika språken kan detta leda till att 

eleverna får en ökad självkänsla till användandet av sitt modersmål. 

8.2 Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt redogör vi för en vidare diskussion om studiens struktur och genomförande.  

 

När det gäller utformningen av intervjufrågor som två olika frågeformulär har vi funnit att  

dessa utformades efter syftet och frågeställningarna i denna studie. Dock kunde vi ha varit 

tydliga med utformningen av några intervjufrågor för att få ännu större underlag för analys av 

respondenternas uppfattningar. Detta inser vi nu i efterhand då vissa frågor fattades och inte 

täckte en av frågeställningarna i studien.  

 

Trots att vi skulle ha formulerat om några frågor anser vi att de svar som vi fick från 

respondenterna visar på att validiteten i denna studie är hög. Vi ansåg även att vi hade 

ögonkontakt med respondenterna och på det sättet kunde stärka uppfattningen att de 

intervjuade hade förstått frågorna och besvarade dem utifrån egna uppfattningar och 

föreställningar (Lantz, 2003). I enighet med Lantz (2003) påpekar Kihlström (2008) att 

kommunicerbarhet under intervjutillfällena bör ses som en viktig mått på validitet. Det finns 

alltid risker att respondenterna missuppfattar frågorna eller inte förstår frågan i stort men i 

denna studie kan detta påstående reduceras. 

 

Till en början hade vi planerat att skicka ut 10 st missivbrev som eleverna skulle ta med sig 

hem till sina föräldrar. Då den ena intervjuaren hade delat ut sex stycken missivbrev hade den 

direkt fått in tillräckligt många positiva svar från de tillfrågade personerna. Det förklarar 

anledningen till att den ena intervjuaren inte behövde skicka ut de övriga fyra förfrågningarna. 

Något som vi anser ha kunnat göra tydligare är bandspelarens funktion under 

intervjutillfällena. Den ena intervjuaren har upptäckt att den ena intervjugrupp haft många 
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frågor kring ljudinspelningen och dess funktion. Vi hade kunnat tydligtgöra redan i 

missivbrevet att intervjuerna kommer att spelas in så att informanterna har tid att fundera om 

de verkligen vill medverka i ljudupptagningen. Nu när vi ändå har spelat in svaren anser vi att 

inspelningen har resulterat i att vi fick fullständig information från respondenterna och på det 

sätt har ingen information försvunnit och tolkats utifrån forskarens egna anteckningar. En 

annan fördel som vi ansåg att bandspelaren resulterade i var att båda intervjuare kunde lyssna 

på svaren från respektive grupp. På det sättet kunde den ena intervjuaren få uppfattning om 

innehållet i intervjuerna och tolka resultatet utifrån egna tolkningsramar. Därmed resulterade 

det i att giltigheten i resultaten blev högre.   

 

En av anledningarna till att vi uteslöt pilotstudien var att vi inte tänkte på det. Detta med 

anledning till att vi kände oss säkra med våra utformade intervjufrågor. 

 

Dock är vi medvetna i efterhand om att det är svårt att ”måla upp en bild” om hur den andre 

har gjort rent praktiskt när den utförde sina intervjuer med respektive grupp. Eftersom vi var 

två intervjuare som intervjuade två olika grupper på två helt olika platser har det funnits 

skillnader i gruppernas förutsättningar att besvara frågorna. Detta har i sin tur resulterat i att 

reliabiliteten i resultatet blev låg. Det hade varit en fördel om intervjuarna hade närvarat vid 

varandras intervjutillfällen då den andre hade kunnat tolka den andres metodutförande utifrån 

egna tolkningar. Det vill säga att tillförlitligheten hänger på hur forskaren serverar fram 

intervjufrågor till respondenterna och hur korrekta är mätningarna som utförs vid 

intervjutillfällena (Stukat, 2005). Vi har i våra diskussioner om detta kommit fram till att vi 

som intervjuare har behandlat respondenterna lika och ställt en fråga i taget så att de 

tillfrågade haft lika mycket tid på sig att besvara. Vi har på det sätt trots olika platser och olika 

urvalsgrupper varit framgångsrika med att prestera som intervjuare och få en högre reliabilitet 

i resultatet.  

  

När det gäller den utvalda litteraturen till denna studie har vi funnit att mycket av det 

insamlade resultat som vi har fått fram av våra respondenter stämmer överens med 

bakgrundsavsnittet i undersökningen. I efterhand inser vi att det är mycket som är outforskat i 

bakgrunden kring det område som vi inriktat oss in på. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
 

Genom denna studie har vi upptäckt att det finns många frågor som blev obesvarade på vägen. 

De skolor som vi har besökt och dragit lärdom av har bidragit med att vi har funnit intressant 

att skolor som finns i invandrartäta orter fungerar som isolerade öar från de övriga i samhället. 

Samhället borde satsa mer att lära känna den andra sidan av samhällets spegel, där varje elev 

kommer från en liten ö från den stora världskartan. Faktorer som modersmålsundervisning, 

modersmålsstöd och tvåspråkiga kunskaper borde användas som berikande tillsatser i barnens 

och elevernas skolgång. Vi har fått kännedom att de ovannämnda faktorerna inte har så 

mycket status i de skolverksamheterna som vi har besökt. Istället finns de där bara därför att 

de skall finnas och inte därför att de bör fylla en funktion i barnens och elevernas vardag.  

Som framtida forskning bör det undersökas hur modersmålet används i de svenska skolorna 

och vilken funktion det fyller i barnets vardag, det vill säga hur den integrerade 

språkundervisningen fungerar i praktiken. Några andra punkter som det borde forskas mer 

kring är hur möjligheterna ser ut för föräldrarnas involvering i barnets skolgång, detta för att 

hjälpa eleverna att prestera bättre i de svenska skolorna. Samt skulle det vara intressant att få 

reda på vilka strategier eleverna använder sig av läxläsning på sitt modersmål. 
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10. Didaktiska konsekvenser 

 
Då vår studie visar att pedagogerna hade en helt annan uppfattning angående elevernas 

användning av modersmålet i hemmet och vid läxläsningen än vad vi själva hade förväntat 

oss från början anser vi att detta är något som borde uppmärksammas. Tydligt visar denna 

missuppfattning på brister från antingen pedagogernas sida eller föräldrarnas. 

Idag finns det massa möjligheter för pedagoger att få ytterligare kunskap om elevers 

användning av modersmålet i skolan genom bland annat olika fortbildningskurser som 

arbetsplatserna erbjuder. Vad anledningen till pedagogernas okunskap kring elevernas 

språkanvändning vid läxläsning i hemmet beror på kan vi bara dra hypoteser kring då vi inte 

frågat dem om detta. 

 

Lärarens roll är central i samarbetet mellan skola och föräldrar. Eftersom resultatet i vår studie 

visade på att språksvårigheterna var stora för föräldrarna när de skulle hjälpa sina barn med 

läxorna visade det sig dessutom att flertalet pedagoger trodde att eleverna använde sitt 

modersmål vid läxläsningen. Detta visar att pedagogerna egentligen inte har den kunskap de 

borde ha om sina elever eller så kan det bero på bristande information mellan pedagog och 

förälder. 

 

Som Ladberg (2003, s.191) påpekar är det viktigt att pedagogerna uppmuntrar eleverna att 

tala sitt modersmål i klassen och i skolan.  

Båda skolorna som deltagit i våra intervjuer har varit mångkulturella skolor och majoriteten 

av eleverna hade ett annat ursprung än svensk. Som pedagog kan man utnyttja detta genom att 

integrera sin undervisning utefter elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Om en elev 

visar på språksvårigheter i skolan ska man som pedagog kunna få de resurser som krävs för 

att hjälpa denna elev till max men som även vårt resultat visade så finns det brister i form av 

för få modersmålslärare eller ekonomiska brister. 

 

Då samarbetet mellan skola och hem spelar en stor och viktig roll i elevernas skolgång visar 

vårt resultat att detta samarbete inte fungerar till en stor del. Detta med anledning till att 

många föräldrar svarat att de vill hjälpa sina barn med läxorna men att det finns hinder i form 

av tidsbrist, språksvårigheter eller annat som motverkar detta. 

Här kanske ett annorlunda upplägg skulle behövas från skolans del för att hjälpa föräldrarna 

att ta del av sina barns läxor och på så sätt hjälpa dem. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

                          

 
Hej! 

Vi är två lärarstuderande som läser sista terminen på Borås Högskola. Våra inriktningar är 

matematik, svenska och engelska samt kultur, kommunikation och media. Vi genomför en 

undersökning vars syfte är att ta reda på hur pedagoger och föräldrar bedömer att deras 

elever/barn utnyttjar sitt modersmål vid läxläsning. Vi anser att detta är ett mycket intressant 

område som vi skulle vilja utforska lite mer om med eran hjälp genom att ni svarar på lite 

frågor. 

Det vore trevligt om du kunde ställa upp i vår intervju. 

Om du väljer att delta kommer du att vara anonym. Vad du som enskild individ svarar 

kommer inte att kunna utläsas av sammanställningen och ditt deltagande är givetvis frivilligt.  

 

Om du har några frågor eller synpunkter gällande undersökningen, så hör gärna av dig till 

 

Yasmine Mangal           xxxxxx@hotmail.com                                XXXXXXXXXX 

Dijana Paras                  xxxxxx@hotmail.com                                 XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
Frågeformulär föräldrar 

   

 

 

Vilket är ditt modersmål? 

Har ditt barn modersmålsundervisning i skolan? 

 

1. Vilket språk tar ditt barn hjälp av vid läxläsning? 

 

2 a) Hjälper du ditt barn med läxor eller annat skolarbete hemma? 

   

 b) Menar du att det är viktigt att hjälpa sitt barn med läxläsning eller annat skolarbete i 

hemmet? 

 

3. I vilken omfattning hjälper du ditt barn med läxor eller annat skolarbete per dag? 

 

4a) Vilka problem ser du som förälder när du ska hjälpa ditt barn med läxorna eller annat 

skolarbete? 

   b) Hur löser du eller ni problemet? 

 

5. Vilket språk föredrar du att kommunicera med ditt barn på? 

 

6. Vid läxläsning använder ditt barn enbart sitt modersmål eller tar det hjälp av det svenska 

språket ibland? 

 

7. Vilket språk tycket ditt barn är enklast att använda sig av vid läxläsning? 

 

8. Läser ditt barn sina läxor eller annat skolarbete hemma eller någon annanstans? 

 

9. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 
Frågeformulär pedagoger 

 

1. Vet du vilket språk dina elever använder sig av vid läxläsning i hemmet? 

 

2. Vet du varför eleven använder sig av just det språket vid läxläsning i hemmet? 

 

3. På vilket sätt märker du att en elev har språksvårigheter vid läxläsning i hemmet? 

 

4. Vilka åtgärder tar du till när du märker att målspråket inte räcker till för eleven? 

 

5. På vilket sätt märker du av att eleverna tar sitt modersmål till hjälp när det stöter på 

språksvårigheter i klassrummet? 

 

6. Anser du att användning av modersmålet i klassrummet gynnar elevens 

andraspråksutveckling? 

 

7a. Ser du som pedagog någon fördel med så många olika främmande kulturer i ett klassrum?  

b) Ser du någon nackdel med att ha så många kulturer i ett och samma klassrum? 

 

8. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


