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Sammandrag  

Studiens syfte är att undersöka SFI-elevers respektive SFI-lärares attityder till elevers bruk av 

sitt modersmål, som inte är svenska, i klassrummet. Materialet för studien består av 

personintervjuer av fem SFI-elever respektive tre SFI-lärare. Genom kvalitativa intervjuer 

undersöks informanternas attityder och förhållningssätt till användningen av arabiska i 

klassrummet. Resultatet visar att eleverna har positiva attityder till användningen av 

modersmålet, i det här fallet arabiska, i klassrummet. Eleverna använder arabiskan som ett 

hjälpmedel både för att översätta, förklara uppgifter och behålla sin identitet. Lärarnas 

attityder skiljer sig åt. Två av dem anser att bruket av modersmål fyller viktiga 

inlärningsfunktioner och är betydelsefullt för elevernas identitet. Den tredje av lärarna menar 

dock att det påverkar inlärningen negativt. Slutsatsen är att majoriteten av informanterna 

framhåller arabiskans betydelse för inlärning och identitet och som ett hjälpmedel för att 

utveckla ett andraspråk, i det här fallet svenska.  

 

Nyckelord: Modersmål, andraspråksinlärning, kodväxling, identitet 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har det migrerat tusentals människor till Sverige och landet har fått en 

ökad kulturell mångfald. Många forskare betonar vikten av att framhäva modersmålet i SFI-

undervisningen hos såväl språkinlärare som nyanlända, eftersom det anses vara gynnsamt för 

andraspråksinlärningen. Det beror på att modersmålet fungerar som en identitetshandling, 

vilket är viktigt att ta hänsyn till för elever som studerar vid en SFI-utbildning (Gröning 

2003:9) 

      SFI är en multikulturell mötesplats med flertal nationaliteter, som riktar sig till vuxna 

andraspråkstalare. Målet är att vuxna immigranter ska få grundläggande skriv- och 

läskunskaper i det svenska språket, dvs. en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen är 

uppbyggd av tre studievägar med fyra delkurser. Dessa tre studievägar riktar sig till 

människor med olika skolbakgrunder från hemlandet. Den första studievägen är delkursen A 

som riktar sig till personer med kort skolgång alternativt ingen skolgång. De andra 

studievägarna B och C, riktar sig till de som har 7–11 års skolgång. Till sist finns en tredje 

studieväg, med delkurserna C och D, som är för personer med en 12 års skolgång eller mer 

(Linné 2016). 

     Hur kan man som lärare arbeta på ett effektivt sätt för att eleverna ska känna trygghet i 

klassrummet och samtidigt utveckla sina kunskaper i svenska? I rollen som SFI-lärare är det 

viktigt att utveckla ett förhållningssätt som är språkutvecklande och därför är det viktigt att ta 

reda på vilka attityderna är hos elever och lärare i fråga om språkbruk. Ska det t.ex. bara talas 

svenska i klassrummet?  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen att ta reda på vilken betydelse elevernas flerspråkighet har för deras 

inlärning och identitetsskapande på SFI-kurser. Det sker genom att undersöka attityder till 

användningen av ett modersmål, som inte är svenska, i klassrummet utifrån både ett elev- och 

lärarperspektiv. En sådan undersökning kan vara till nytta för andra lärare, särskilt för att 

skapa en bredare förståelse för elever och även för att förbättra utbildningen i SFI.  

     När jag använder begreppet modersmål i denna undersökning avser jag arabiska. Det språk 

som lärs in efter ett förstaspråk, benämns andraspråk, som är svenska i detta fall 

(Abrahamsson 2009:12).  
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Undersökningen vill belysa följande frågeställningar: 

1. Vilken betydelse har användningen av modersmål (arabiska) i klassrummet? 

2. Vilka attityder visar SFI-elever respektive SFI-lärare till användning av kodväxling 

mellan arabiska och svenska i klassrummet? 

3. Vilken betydelse har flerspråkighet för elevernas identitet? 

 

1.2 Avgränsningar  

I den här studien undersöks endast arabisktalande elever på grund av att jag själv är 

arabisktalande och därmed kan använda arabiskan för att uppfatta nyanser i det eleverna vill 

uttrycka rörande mina frågeställningar. Valet av en SFI klass är utifrån min erfarenhet av att 

arbeta i sådana klasser. I samband med det har jag funnit att eleverna använder sig mycket av 

modersmålet i klassrummet. Studien är avgränsad till fem elever och tre lärare. Alla elever 

studerar i samma klass. Lärarna undervisar inom olika studieinriktningar. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Jag inleder uppsatsen med begreppsdefinitioner, bland annat modersmål, kodväxling, attityder 

och motivation. I bakgrundskapitlet tar jag upp tidigare forskning om modersmål och 

andraspråksinlärning. Sedan presenteras material och metod i kapitel tre. Där förklaras vad 

jag har analyserat, och varför detta har analyserats även vilken analysmodell som valts. I 

kapitel 4 redovisas undersökningsresultatet. Därefter kommer en resultatdiskussion. Till sist 

följer en avslutning om studien. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

2 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer bakgrundsinformation som är relevant för undersökningen att 

presenteras. Jag kommer bl.a. att redogöra begreppen modersmål, kodväxling, attityder och 

motivation. Därefter följer en översikt över tidigare forskning. De teoretiska 

utgångspunkterna är modersmål och andraspråksinlärning. 

 

2.1 Begrepp 

Skutnabb-Kangas (1981:94) definierar modersmålet utifrån kriterierna ursprung, kompetens, 

funktion och attityd. Ursprungskriteriet syftar på begreppet ”mor”. Med det menas att barnet 

talar samma språk som modern, eller annan anhörig. Kompetenskriteriet syftar på det språk 

man behärskar bäst. Sedan syftar funktionskriteriet på vilket språk man använder mest. 

Slutligen avser attitydkriteriet det språk man identifierar sig med.  

     Kodväxling kan användas för olika funktioner. Vanligtvis sker kodväxling mellan det 

första och andra språket alternativt flera språk. Kodväxling används bland annat för att 

förtydliga betona eller skapa en nyans i språket. Vidare används det för att citera, ta avstånd 

eller skapa närvaro. Kodväxling kan även ske när det saknas uttryck eller ord i det språket 

man talar (Håkansson 2010:125). 

     Vidare finns det andra begrepp som Myers-Scotton (1993:281) lyfter fram, bl.a. metaforisk 

och situationell kodväxling. Metaforisk kodväxling beskrivs som ett sätt för att uppnå en 

effekt i ett samtal. Detta till skillnad från situationell kodväxling, som innebär att växla mellan 

ämnen, och deltagare. En annan inledning av kodväxling är, i intrasententiell och 

intersententiell kodväxling. Den intersententiella kodväxlingen betyder att man kodväxlar 

mellan två meningar och satser, och med intrasententiell kodväxling menas att man kodväxlar 

inom en sats. Sedan finns det ytterligare en typ av kodväxling, nämligen tag-kodväxling som 

innebär utrop, påhäng och meningsfyllnader mellan två eller flera språk.  

     I många fall sker kodväxling både omedvetet och medvetet. Myers-Scotton (1993:281) 

delar in dessa i omarkerat respektive markerat val. Han lyfter fram att omarkerat val innebär 

att individen kodväxlar omedvetet, till skillnad från markerat val, som innebär att individen 

kodväxlar medvetet för att visa status och maktposition. Det finns även situationer då man är 

tveksam över vilket språk som anses vara aktuellt att använda, vilket kallas kodväxling som 

utforskande val (Myers-Scotton 1993: 281).  
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     När det kommer till attityder delar Krashen (2005:31) in detta i lågt och högt affektivt 

filter. Han förklarar att ett högt affektivt filter är när individen inte ägnar tid åt det nya 

språket, medan ett lågt affektivt filter betyder att individen har en öppen attityd till 

andraspråksinlärningen. Krashen framhåller att de integrativt motiverade eleverna har ett lågt 

affektivt filter och känner motivation att lära sig och behärska andraspråket, för att bli 

accepterade i samhället. Han hävdar också att den instrumentella motivationen minskar för 

många andraspråksinlärare när de har inhämtat de grundläggande kunskaperna i ett 

andraspråk (2005:54). 

     Gardner och Lambert delar upp motivation i två delar, integrativ och instrumentell 

motivation. Den instrumentella motivationen syftar på att individen ser inlärningen som en 

investering, vilket skiljer den från den integrativa motivationen, som innebär att individen lär 

sig ett språk för att bli accepterad i samhället (Larsen & Freeman 1991:173) 

 

2.2 Identitet och kultur 

I vetenskapliga studier framhäver man att en människas identitet påverkas av den kulturella 

och sociala omgivningen, Stier (2003:17) beskriver det på följande vis: ”Genom själva språket 

kan vi signalera relationer och tillskriva människors identitet. Språket sätter även gränser för 

vilka relationer och identiteter som kan anses vara möjliga, respektive omöjliga”. Stier 

(2003:17) menar alltså att språket förklarar individens identitet, är ett sätt för att skapa 

relationer och samhörighet, och sätter gränser gentemot andra människor. Vi behöver förstå 

ett språk för att kunna förstå den kultur som är förknippad med språket i fråga. Det finns olika 

synsätt vad gället identitet. Werndin använder begreppet ”jag- identitet” som reflekterar det 

egna synsättet på språket, och hur man förhåller sig till talare av samma språk. Hon lyfter 

fram att identiteter inte är ”fasta enheter utan ständigt under konstruktion och förändring 

genom förhandlingar och positioneringar i diskurser” (Wendin 2010:112–113). Där man 

menar att det är en dynamisk process, där fokus ligger på individens beteende och är 

varierande i olika kontexter. 

     Det finns många studier som lyfter fram begreppet identitet. Identitet väcker många 

känslor och tankar, och kan beskrivas olika av olika individer. Borgström (1998:51) studerade 

åtta spanskamerikanska ungdomars identitetsutveckling i Sverige, bland annat i skolan. Hon 

använde metoden rekonstruktion, då hon tolkade deras livsberättelser och återskapade dessa. 

Resultatet visade att ungdomarna inte kände sig som typiska svenskar, utan istället utvecklade 

en dubbel identitet, där hemkulturen och majoritetssamhället representeras. Detta är vanligt 
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fall hos många flerspråkiga individer, exempelvis hos andraspråkstalare som utvecklar och lär 

sig ett nytt språk. 

 

2.3 Modersmålets inverkan på andraspråksinlärning 

Inom forskning har det historiskt sett förekommit delade meningar om modersmålet. För 

många elever är modersmålet en väg för dem att kommunicera, hjälpa varandra i det nya 

språket samt behålla sin identitet under vardagen. Under 1800-talet fram till 1960-talet förelåg 

det ofta negativa attityder gentemot flerspråkighet. Man föreställde sig att två språk i hjärnan 

tog för stor plats (Cummins 2001:16). Även idag finns det såväl negativa som positiva 

attityder gentemot modersmålets användning i klassrummet. Det finns forskare som menar att 

modersmålet inte bör användas i skolan, på grund av att modersmålet hindrar flerspråkiga 

personer att assimileras med majoritetsgruppen (se Cummins 2001:16 för en kritisk analys). 

Denna teori om flerspråkighet framstår nu som föråldrad, från början av 1960- talet har en ny 

syn på flerspråkigheten vuxit fram. (För översikter se bl.a. Cummins 2001, Gröning 2003 och 

Abrahamsson 2009.)  

     Cummins (2001:508) ifrågasätter den negativt inställda attityden gentemot modersmålet, 

och menar att elevers motivation blir starkare om personer i omgivningen beaktar 

modersmålet. Han menar att elever måste ha ett kognitivt engagemang för att skapa 

studiemässiga framsteg. Cummins tillägger även att elevers egna attityder till andraspråket 

och andraspråkskulturen är avgörande för en lyckad språkutveckling. Han lyfter fram att 

elevernas medvetande om deras modersmål hjälper deras utveckling i ett andraspråk och 

skapar en drivkraft till att utforska modersmålet. Skolverket (2016) framhållet mot bakgrund 

av sådan forskning att elever motiveras om de har texter på första och andraspråket i 

undervisningen. 

     Gröning (2003:9) belyser flerspråkiga elevers utveckling i ett andraspråk. En teori hon 

belyser är subtraktiv tvåspråkighet, som betyder att elever lär sig målspråket på bekostnad av 

modersmålet. Hon menar att detta är negativt och att elever behöver en förståelse på 

modersmålet för att underlätta andraspråksinlärningen. Bland annat kan elever använda 

modersmålet som hjälp för att skapa ordlistor och förstå betydelsen hos de svenska orden. Ett 

annat exempel kan vara att genom att eleverna får skriva analytiska och berättande texter på 

sitt första-och andraspråk så utvecklas deras begreppsliga kompetens (Hajer & Meestringa 

2010:70). Med andra ord är våra existerande kunskaper nödvändiga för att skapa nya 

kunskaper. Sammanfattningsvis tillför man nya strukturer till existerande kognitiva strukturer. 
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Detta leder även till att elever etablerar nya kunskaper, och transfererar gamla vanor till det 

nya språket (Abrahamsson 2009:31).  
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3 Material och metod 

I detta kapitel presenteras material och metod. Materialet består av intervjuer varav fem med 

elever och tre med lärare vid en SFI-utbildning. Varje intervju genomfördes individuellt, 

spelades in och transkriberades. Eleverna går i studieinriktning 2B och lärarna undervisar i 

studieinriktningar A, B och C. 

 

3.1 Intervjuer 

Jag har utgått från en ostrukturerad indirekt intervjuform, som tillåter informanterna att tala 

mer öppet, och ger mig möjlighet att ställa följdfrågor (Stukát 2005). I denna intervjumetod 

följer inte jag en fast struktur. Två forskare som har skrivit om bearbetning av material och 

som jag utgått från är Denscombe (2010) och Stukát (2005). De har olika synpunkter på 

bearbetning av material. I tolkning av kvalitativa intervjuer är det forskaren som får studera 

helheter och delar av informanternas svar om inte fokuset är på språket. Stukát (2005:32) 

menar därför att sammanfattningar av informanternas svar är tillräckliga, medan Denscombe 

(2010:166) lyfter fram att det är viktigt att forskaren återger informantens svar utförligt. På 

grund av att fokuset i undersökningen inte är riktat mot språket, valde jag att utgå från Stukáts 

synsätt. Jag använde mig således av en bastranskription, på det sätt som Norrby (2004 :90) 

presenterar i sin handbok, om samtalsanalys. I en bastranskription är det inte fokus på 

enskilda ord, prosodi eller pauser utan på innehållet, närmare bestämt i detta fall attityder. På 

grund av att en transkription kan se olika ut och kan vara naturligt talspråksanpassad eller 

bestå av en mer detaljerad transkription, ansåg jag att bastranskription var lämpligast. Med 

denna metod är det forskaren, som i detta fall är jag, som får tolka och samla kunskap och 

förståelse för informanternas svar, här alltså attityder (jfr Stukát 2005:32). 

     Mitt arbete inleddes med att jag kontaktade en rektor vid en SFI-utbildning och förklarade 

syftet med undersökningen. Därefter planerade vi en tid för mig att komma och intervjua 

frivilliga elever och lärare. Jag intervjuade samtliga elever i ett grupprum i skolan, en elev i 

taget. Eleverna ställde upp frivilligt, och informerades om syftet med intervjuerna och hur 

materialet skulle behandlas (anteckningar och ljudinspelningar). 

     Sedan planerades vilka lärare som ville delta i undersökningen, varvid tre lärare frivilligt 

ställde upp på att bli intervjuade. Det blev enskilda intervjuer, som varade cirka 25 minuter 

med varje lärare. Anledningen till att lärarna intervjuades enskilt var att de var tillgängliga för 

intervjuer olika dagar.  

     När jag sammanfattade intervjuerna utgick jag från vissa frågor (se bilaga). I 
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resultatanalysen kopplade jag ihop informanternas svar med mitt syfte. Där man kan finna 

gemensamma nämnare bland informanterna, såsom exempelvis modersmålet som hjälpmedel, 

eller hur språket förhåller sig till identiteten. Efter detta jämfördes och analyserades likheter 

och skillnader mellan informanternas svar. 

     Jag valde intervjuer på grund av jag finner det som ett bättre sätt att få information än t.ex. 

en enkät. Delvis ger det mer detaljer och informanterna får en chans att tala ansikte mot 

ansikte med forskaren. Mot bakgrund av vad som framkommer i informanternas svar 

tillkommer det följdfrågor och informanterna har möjlighet att tala mer djupgående om på 

sina tankar (Webb 1992:121). Enligt mig är detta en lämplig metod i denna studie, framförallt 

för att skapa en överblick över informanternas perspektiv kring användningen av modersmålet 

och synen på hur språket förhåller sig till identiteten. Eftersom mitt syfte är att ta reda på 

attityder, är ansikte mot ansikte-metoden enklast för att skapa mig en uppfattning om 

informanternas attityder (Kvale 1997:9). Det blir ett spännande möte, eftersom elever och 

lärare är i centrum, och det är deras åsikter som undersöks. 

 

3.2 Elev och lärare urval 

I urvalet av informanter för studien riktade jag in mig mot arabisktalande elever. Det är på 

grund av att arabiska är mitt hemspråk, vilket gjorde att jag kunde försäkra mig en fungerande 

kommunikation. Det underlättade även för eleverna, då de fick tillfället att kodväxla mellan 

svenska och arabiska under intervjun.  

     SFI- klassen bestod av 8 kvinnor och 12 män. Studien grundades på en frivillig basis, 

vilket betyder att inga påtryckningar gjordes på eleverna att delta. Med andra ord fick de som 

var intresserade delta i denna undersökning. Dessvärre resulterade det i att endast män 

anmälde sig frivilligt. Detta leder till att det inte blir en generell representativ studie över 

klassen. Istället en studie som endast fokuserar på de frivilliga elevernas attityder.  

     Det hade förstås blivit en bredare och mer representativ studie om elever från båda könen 

intervjuats. 

     Urvalet av lärarna var två män och en kvinna. Det var samma villkor som för eleverna, 

som nämnts en frivillig basis.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Det finns olika orsaker som påverkar datans kvalitet. Främst av allt beror en intervjus 
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reliabilitet på hur frågorna ställs. Det är viktigt att använda sig av ett normalt språkbruk, som 

inte innehåller värdeladdade ord. Det är dessutom viktigt att inte påverka deltagarna i en 

intervju (Vetenskapsrådet 2002:7-14). Stukát (2005:126) nämner olika negativa faktorer med 

valet av kvalitativa intervjuer. I min undersökning utfördes intervjuerna i skolan, vilket skulle 

kunna orsaka en stressfaktor på grund av miljön. Stukát menar att det finns brister med en 

sådan undersökning. Han menar att informanternas svar kan variera beroende på deras 

aktuella tankar, vardag och mående. Denna undersökning kan då inte generaliseras och det 

beror på att underlaget är begränsat.  

 

3.4 Etisk ställningstagande 

Det är viktigt i undersökningar som denna att de som är inblandade känner en trygghet. I 

humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet finns det etiska principer. En av 

principerna innebär att man informerar följande informanter att det är frivilligt att delta och att 

avbryta intervjun. Vidare är lagen att man inte får avslöja en individs identitet. Den sista 

principen är att all information endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002:7–14). Detta var jag tydlig med för deltagarna. Deras namn är även utbytta med andra 

namn för att inte avslöja deras identiteter. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras informanterna. Därefter presenteras resultatanalysen med fokus på 

de övergripande frågeställningarna för undersökningen: Vilken betydelse har användningen 

av modersmål (arabiska) i klassrummet? Vilka attityder visar SFI-elever respektive SFI-lärare 

till användning av kodväxling mellan arabiska och svenska i klassrummet? Vilken betydelse 

har flerspråkighet för elevernas identitet? Informanternas svar delas in under rubrikerna: 

Elevers förhållningsätt till arabiska i klassrummet, elevernas förhållningssätt till deras 

identitet och lärarnas attityder. 

     Som tidigare nämnts är mitt syfte i denna studie att undersöka attityder utifrån både ett 

elev- och lärarperspektiv. De presenterade intervjuerna är analyserade utifrån studiens syfte 

att undersöka vilken betydelse elevernas flerspråkighet har för deras identitetsskapande inom 

ramen för kurserna i SFI.  

 

4.1 Presentation av studiens informanter 

Elever 

Rami kommer från Irak och är 22 år. Han har bott i Sverige i 2 år, och studerat på SFI i 8 

månader. Ramis framtidsmål är att arbeta med idrott eftersom han tidigare har arbetat som 

fotbollsdomare i Irak. 

     Rabih är 23 år och kommer från Syrien. Han har bott i Sverige i 2 år och 5 månader. 

Rabih har studerat 9 månader på SFI. Hans framtidsdröm är att bli sjuksköterska eftersom han 

arbetade på sjukhus i sitt hemland. 

     Samir är 25 år och kommer från Syrien, han har bott i Sverige i 4 år. Han har studerat 1 år 

i SFI. Han vill börja en kockutbildning och har haft ett intresse för mat tidigare, och det gör 

att han vill utbilda sig till kock i Sverige. 

     Ahmed är 24 år och kommer från Irak och har bott i Sverige i 2 år och 9 månader. Han har 

studerat 5 månader på SFI. Ahmed arbetade i en klädbutik i Irak och vill i framtiden arbeta 

inom affärshandel. 

     Adel är 21 år och kommer från Syrien. Han har bott i Sverige i 3 år. Han har studerat 7 

månader på SFI. Adel har ett stort intresse för bakning och service. Hans framtidsdrömmar är 

att öppna ett bageri eller jobba i ett konditori.  
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Lärare 

     Amir har en lärarexamen i svenska. Han har arbetat 4 år som lärare. Amir är tvåspråkig 

och har arabiska som sitt hemspråk. 

     Marja har en lärarexamen i svenska som andraspråk. Hon har undervisat i SFI i 6 år. Hon 

har ett finskt ursprung och talar finska och svenska. 

     Alexander har en lärarexamen i svenska, och har undervisat i 2 år. Han har svenskt 

ursprung och hans modersmål är svenska. 

 

4.2 Elevernas förhållningsätt till arabiska i klassrummet 

Rami har positiva attityder till användningen av arabiska i klassrummet. Han berättar i 

intervjun om olika faktorer som gör att han använder arabiska under lektionerna i svenska. 

Först och främst beror det på att arabiska är hans modersmål. Han behärskar det bäst och har 

mest kompetens i det. Rami anser att arabiska är nödvändigt i undervisningen eftersom han 

inte kan svenska flytande, och tar hjälp av arabiska när han behöver det i klassrummet. Rami 

tycker att alla ska använda sitt modersmål när de behöver och vill. Exempelvis finns det 

moment då man behöver översätta och diskutera. Vanligtvis byter Rami ut ord inom meningar 

på svenska, exempelvis kan det vara ord som han inte förstår. Han säger ”Det hjälper mig 

också att lära mig nya ord lättare, om jag har arabiska ordet bredvid”. Det här kan sägas vara 

ett exempel på kodväxling som sker när det saknas uttryck eller ord i det språk man förväntas 

använda men inte har tillräckliga kunskaper i (Abrahamsson 2009:250). I Ramis fall menar 

han att han inte skulle kunna klara lektioner utan att ta hjälp av modersmålet. För honom 

handlar det inte om att han inte vill lära sig svenska. Han anser att arabiska underlättar hans 

andraspråksinlärning, både när han gör skriftliga och muntliga övningar. 

     Ahmed, precis som Rami, är positiv till användningen av arabiska i klassrummet. Han ger 

olika prov på hur modersmålet kommer till användning i klassrummet. Modersmålet 

underlättar för Ahmed, och han konkretiserar det med att ge ett exempel på en kodväxling:”ge 

mig” som är en fras på svenska och sedan tilläggs det arabiska ordet, katab, som betyder bok 

på arabiska. Detta är ett exempel på en kodväxling som innebär att man byter ut ord i 

meningar och på så vis använder modersmålet när det saknas ord och uttryck i andraspråket 

(Abrahamsson 2009:250). 

     Rabih fokuserar delvis på andra aspekter av bruket av arabiska i klassrummet under 

svensklektionerna. Han lyfter fram pinsamheten med att säga fel på svenska och hur han 
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känner sig blyg när han inte kan svenska flytande när han säger: ”Jag försöker prata svenska 

med andra elever, men jag vill inte att någon skrattar så jag jobbar mycket själv och tänker 

och skriver på mitt modersmål”. Detta har bidragit till att Rabih har svårt att släppa arabiskan, 

då han känner sig osäker på det svenska språket. Han resonerar bland annat som så att 

arabiska skapar en trygghet för honom att kommunicera när det känns svårt i klassrummet. 

Detta gäller särskilt när han saknar sitt hemland eller behöver förklara texter på svenska. 

Enligt Cummins (2001:10) är modersmålet ett stöd i elevers vardag. Även modersmålet 

behöver främjas och stödjas för att individen ska lära sig ett andraspråk, i Rabihs fall svenska. 

Cummins poängterar även att elever ska ha möjlighet att uttrycka sin identitet genom olika 

former, både skriftligt och muntligt (2001:11). 

     Samir framhåller det personliga. Han lyfter fram att alla i klassen inte är arabisktalande 

men att han vill kunna tala privat med dem som är det. Kodväxling är ett sätt att visa 

samhörighet och det är vad Samir gör genom bruket av arabiska med de som kan tala språket 

(Myers-Scotton 1993:281). Särskilt vid tillfällen i undervisningen då Samir inte förstår 

svenska blir han mer personlig och använder arabiska. Detta leder till att han kodväxlar från 

ett samtalsämne till ett annat, men även från ord till ord i en mening. Han berättar att han inte 

har funnit tryggheten i att tala svenska ännu och ersätter svenska ord med arabiska. 

Kodväxling för Samir sker medvetet mellan meningar och satser, något som kan definieras 

som markerad kodväxling (se Myers-Scotton 1993:281). 

     Slutligen lyfter den femte eleven Adel fram att det finns olika exempel på när arabiska 

används i klassrummet. Det sker t.ex. när han kodväxlar mellan ämnen, eller byter 

samtalsämne från en deltagare till en annan, vilket kan kopplas till en av Myers-Scotton 

(1993:11) teorier. Det kan vara tillfällen då han vill vara personlig, och då pratar svenska och 

återgår tillbaka till arabiskan. Kodväxling kan även ske när han väljer att tala svenska med en 

kamrat, och sedan tala arabiska med en arabisktalande kamrat. Bortsett från kodväxlingen 

tycker han att arabiskan är en trygghet i processen att lära sig svenska och utveckla sina 

tankar och känslor med hjälp av arabiskans stöd.  

 

4.3 Elevernas förhållningsätt till deras identitet 

På frågan om arabiskans betydelse för elevernas identitet, har informanterna liknande 

attityder. Deras attityder har liknande utgångspunkter. Rami framhäver t.ex. att modersmålet 

är en del av hans identitet, och en stolthet, för att islams heliga skrift Koranen är skriven på 

arabiska. Med andra ord är språket en kulturbärare för Rami, då både arabiskan och religionen 
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är viktiga delar i hans liv.  

    Flera forskare, bl.a. Stier (2003:17) framhåller att språket och kulturen är sammanflätade, 

vilket kan relateras till Ramis tankar, då han framhäver att det arabiska språket ger honom 

självförtroende i Sverige.  

     Även Rabih ser sitt modersmål som en stor del av sin identitet. Han anser att arabiskan är 

en pelare i hans liv och uttrycker det på följande vis: ”Arabiska förenar oss araber”. Han 

menar att språket håller samman folkgruppen. Närmare bestämt uttrycker han att arabiska inte 

bara är ett språk, utan även en kulturbärare som bär med sig traditioner, normer och regler (jfr 

Stier 2003:17) 

     När Samir kom till Sverige hjälpte modersmålet honom att skapa ett nytt liv, och bilda en 

dubbelidentitet. Bogström (1998:51) visar i en studie att elever som har utländskt påbrå 

utvecklar egna dubbla identiteter. Det beror på att hemkulturen och majoritetssamhället måste 

balanseras. Samir har skapat detta, då han inte enbart har kunnat skapa en ”svensk” identitet. 

Hans identitet har delar av hans ursprungliga kultur och delar av den svenska kulturen. 

Slutligen förklarar Samir att arabiskan är en bit av hans hjärta. Han menar att modersmålet 

alltid finns inom honom, oavsett var han är. 

     Ahmed älskar sitt ursprung, och är stolt att vara från Mellanöstern. För honom är identitet 

uppbyggt på språk, religion och självförtroende. Han framhäver att han inte har kunnat skapa 

enbart en svensk identitet. Ahmed menar att hans identitet inte kommer att förändras på grund 

av att han lär sig ett andraspråk. Han framför i intervjun att han kommer behålla sin kultur och 

sina traditioner, oavsett om han bor i Sverige eller i något annat land. Däremot ser han det 

som en merit att lära sig svenska, för att leva i ett svenskt samhälle. Han menar att det svenska 

samhället lär honom nya regler och normer, men att arabiskan kommer att fortsätta att vara ett 

sätt för honom att uttrycka sina känslor. Det är också något som framhålls av Hyltenstam & 

Toumela (1996:36) som belyser vikten av att elever ska få uttrycka sig på modersmålet för att 

visa känslor och tankar. 

     Den sista informanten Adel lyfter fram liknande attityder som övriga informanter. Han 

känner också en stolthet över arabiskan och identifierar sig med språket. Han säger: ”När jag 

pratar svenska är jag inte mig själv”. Arabiskan är ett sätt för honom att på bästa möjliga sätt 

uttrycka känslor och tankar, och att vara sig själv. 

 



17 
 

4.4 Sammanfattning av elevernas intervjuer 

Sammanfattningsvis finns det meningsskiljaktigheter vad gäller elevernas attityder. Rami 

lyfter i intervjun fram hur arabiskan kan användas som ett stöd i inlärningen av svenska. Han 

tillägger att kodväxling kan ske för att översätta och diskutera svenska uppgifter. Däremot 

menar Ahmed att han använder arabiskan när det är brist i det svenska ordförrådet. Andra 

aspekter som redovisas i intervjun kommer från informanten Rabih, som medger att hans 

brister i det svenska språket leder till blygsel. Han förtydligar det med att påpeka rädslan att 

andra kamrater ska skratta åt honom. I viss kontrast till Rami och Ahmed hindrar blygheten 

honom att tala svenska, och istället stödjer han sig på arabiskan. Den fjärde informanten, 

Samir, lyfter fram att arabiskan används för att skapa samhörighet med folkgruppen, och en 

personlig kemi emellan de arabisktalande kamraterna. Till sist hävdar eleven Adel att arabiska 

används i olika sammanhang, både när han växlar mellan samtalsämne och deltagare. 

Dessutom är arabiskan ett sätt för honom att utveckla sina tankar och känslor.  

     Gemensamt för alla informanter är att de har liknande åsikter om hur språket är kopplat till 

deras identitet. Samhörigheten mellan de arabisktalande eleverna stärks av att de kan använda 

arabiska i olika sammanhang i skolan. Myers-Scotton (1993:11) lyfter fram det värdefulla i att 

bevara samhörigheten mellan elever som har ett gemensamt språk. Kortfattat menar Myers-

Scottons att språket och identiteten är sammankopplade och går hand i hand. Därför är det 

viktigt att eleverna behåller sina andraspråk i klassrummet, här alltså att de tillåts att kodväxla 

mellan arabiska och svenska. Hyltenstam & Tuomela (1996:40) uttrycker samma åsikt men 

framhäver även att nya kunskaper skapas med hjälp av inbyggda existerande kunskaper. 

     Många av eleverna har det svårt att uttrycka sin identitet på svenska och använder då 

arabiskan. Det är en process för eleverna att utvidga sina kunskaper i svenska för att de ska bli 

tillräckligt bekväma att uttrycka sina känslor och tankar på svenska.  

     För Rami är religionen en stor del av hans liv, då han är religiös och läser Koranen. På 

grund av att den är skriven på arabiska, är arabiskan oerhört viktigt för honom. Han känner en 

stolthet över att vara arab, och över att ha arabiska som sitt modersmål, precis som Rabih. I 

synnerhet när de saknar både hemlandet och sitt ursprung. Likaså finner Ahmed sitt ursprung 

vara viktigt för hans identitet, och han lyfter fram att arabiskan hjälper honom att skapa ett 

självförtroende i Sverige. Samtidigt som han behåller sin arabiska kultur, lär det svenska 

samhället honom nya regler och normer. Den femte informanten Adel har liknande attityder 

som de andra eleverna. Han uttrycker att han inte känner sig hel med att endast tala svenska. 

Han menar att det skapar en känsla av tomhet i hans identitet att inte använda arabiska.  
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4.5 Lärarnas attityder  

I intervjun visar lärarna olika attityder till användningen av arabiska i klassrummet. Den 

första som intervjuas är Marja. Hon är kritisk vad gäller elevernas användning av arabiska i 

klassrummet. När eleverna ska förklara något i en specifik situation och andraspråket, dvs. 

svenskan, inte räcker till använder de sitt modersmål och då menar Marja att hon inte kan 

kontrollera om det som sägs är sakligt korrekt. Eleverna kan helt enkelt ge felaktig 

information, som kan leda till missförstånd och förklaringar som inte är korrekta. Hon hävdar 

även att det gör att eleverna blir beroende av varandra och glömmer att fokusera på sin egen 

inlärning.  

     Generellt tycker Marja att användning av modersmålet, i det här fallet arabiskan, i 

klassrummet är ett störande moment. Hon finner det särskilt jobbigt när andra elever 

diskuterar på sitt modersmål i klassrummet. Hon lyfter fram att det finns tillfällen i 

undervisningen då modersmålet inte bör användas, eftersom det finns flera nackdelar. Det 

gäller vid t.ex. gruppdiskussioner. Marja uttrycker det med att säga: ”Det är på grund av att 

det förstör och försämrar inlärningen av ett nytt språk”. Sammanfattat anser hon att det kan 

skapa utfrysning hos andra elever, som i sin tur minskar motivationen hos dem. Marja ger 

uttryck för attityder som kan relateras till äldre studier som argumenterar emot modersmålet 

användning beroende på att det skapar grupperingar och hindrar elever att assimileras till 

majoritetsgruppen (Cummins 2001:16). 

     Kortfattat, menar Marja att modersmålet stör andra elevers koncentration, förhindrar 

utvecklingen i svenska, och exkluderar de elever som inte behärskar språket. Vidare menar 

hon att kodväxlingen från arabiska till svenska i diskussioner går ut över hela klassen. Det är 

enkelt för eleverna att hamna i andra diskussioner och därför finner Marja det mer effektivt att 

bara bruka svenska i klassrummet.  

     Läraren Amir uttrycker andra typer av attityder. Han påpekar vikten av att lyfta fram 

elevernas bakgrunder, och låta dem använda arbetsformer som gynnar dem. De kan t.ex. 

skriva arbetsscheman, loggböcker och andra texter på sitt modersmål för att utveckla sitt 

tänkande. (Jfr Hajer & Meestringa 2010:70). Amir lyfter fram hur betydelsefullt modersmålet 

är för andraspråkselever. Han framhåller att elever behöver arbeta med sitt modersmål på 

samma sätt som svenskar arbetar med svenska. Det leder annars till bristfällig behärskning av 

modersmålet och andraspråket. 

     Amir berättar att han uteslöt modersmålet under ett lektionstillfälle och resultatet blev 



19 
 

minskad motivation och t.o.m. aggressioner hos en del av eleverna. Det bidrog även till att 

Amir miste motivationen att undervisa. Han förtydligar det med att säga att man inte kan 

hindra eleverna att tala deras modersmål i klassrummet. 

     Amir framför följande i intervjun: ”Jag anser att användningen av modersmålet i 

klassrummet har många fördelar”, och han menar att modersmålet stärker elevernas identitet 

och bidrar till en dubbel kulturtillhörighet. Amir berättar personligt, och han poängterar att 

han inte kan vara utan sitt hemspråk på vardagen. Han relaterar sin egen känsla för det egna 

språket till de nyanlända i Sverige, och menar att de har ett ännu starkare band till sina 

modersmål, på grund av att de är nya i Sverige. Amirs resonemang kan jämföras med 

Cummins, som beskriver att språket utvecklas genom att elevers rötter åskådliggörs, främjas 

och stöds (2001:5).  

     Den tredje läraren, Alexander, visar olika attityder till kodväxling i klassrummet. Han 

menar att de elever som har ett gemensamt språk och är i majoritet i ett klassrum kodväxlar 

mer än klassens minoritet. Kodväxlingen förekommer vid olika tillfällen i klassrummet, och 

mestadels när majoritetsgruppen sitter ihop och har övningar de ska lösa tillsammans. Därför 

anser Alexander att det är acceptabelt att använda arabiska när eleverna behöver det. 

     Enligt Alexander är språket förknippat med kulturen, därför finner han det viktigt för 

elever att använda arabiskan i viss mängd, dvs. när det är relevant. Han avslutar med att säga: 

”Jag accepterar varifrån de kommer och att förhindra dem från att använda modersmålet 

kommer inte att båda gott”. Han menar att språket är en del av elevernas känslor. Det är ett 

sätt för dem att kommunicera, visa status och lyfta fram sin kultur. Alexander menar att det 

finns vissa uttryck på arabiska som är relaterat till religionen, och religionen har en stor roll i 

vardagen. 

   

4.6 Sammanfattning av lärarnas attityder 

Bland lärarna finns det meningsskiljaktigheter om modersmålet. Den första läraren som 

intervjuades, hade en tämligen negativ syn på modersmålet. Hon anser att det förhindrar 

utvecklingen i svenska och skapar utfrysning mot andra elever. Marja betonar även problemet 

med elevförklaringar på arabiska och svenska. Hon menar att det kan uppstå felaktigheter av 

förklaringarna som sker i klassrummet, såväl muntliga som skriftliga övningar. Det leder till 

att hon inte känner en kontroll över lektionen. Vidare uppger hon att elever förlorar sin 

koncentration på inlärningen. Dessa argument är grunden till Marjas negativa inställning till 

modersmålet. 
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     De två andra lärarna har en optimistisk syn på modersmålet, och beskriver det som ett 

verktyg. I jämförelse till Marja har lärarna Amir och Alexander positiva inställningar kring 

modersmålet. Amir tänker att modersmålet gynnar eleverna. Det gynnar deras 

språkutveckling och identitetsutveckling. Han lyfter fram hur betydelsefullt arabiskan är för 

eleverna, och relaterar det till sitt eget liv. Med andra ord, är arabiskan för eleverna lika 

viktigt som för honom i hans vardag, och därför anser han att användning av arabiska i deras 

utbildning vara det mest lämpliga.  

     I jämförelse med Amirs åsikter om användningen av arabiska, betonar Alexander att 

modersmålet ska användas när det är relevant. Han menar att användningen av modersmålet 

parallellt med svenska är acceptabelt under övningar de ska lösa i klassrummet. Det är ett 

verktyg för att skapa jämförelser mellan arabiska och svenska. Han framhållet även hur 

betydelsefull arabiskan är för dessa elever, på grund av att det är en del av deras känslor och 

kultur, och är något man bör ta hänsyn till och acceptera. Vidare att det är ett sätt för eleverna 

att behålla sin identitet aktiv under vardagen, och skapa en kulturelltillhörighet.  

 

4.7 Jämförelser mellan elever och lärares attityder 

Sammanfattningsvis har eleverna och två av lärarna liknande attityder kring modersmålet. De 

har en positiv syn på modersmålet, och förknippar det som ett verktyg. När man resonerar 

kring elevernas attityder till deras flerspråkighet och hur den förhåller sig till deras identitet 

finns det forskare som stödjer deras resonemang. Ett exempel bland många, är Hyltenstam & 

Tuomela (1996), som menar att det gynnar eleverna att översätta, jämföra och diskutera 

mellan deras modersmål och andraspråk. 

De positivt inställda lärarna lyfter fram liknande gemensamma nämnare som eleverna. De 

båda finner modersmålet som en del av identiteten. Individens identitet är enligt lärarna och 

eleverna något som bör prioriteras, och särskilt i detta fall under utbildningen i SFI. 
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5 Diskussion av resultat 

I detta kapitel diskuteras resultaten av intervjuerna och hur det är kopplat till tidigare 

forskning. 

 

I flera avseenden är de resultat av studien som jag fick tämligen förväntade. Jag hade en tanke 

om att dessa elever skulle använda modersmålet och så var det även här. Som jag nämnt har 

jag erfarenhet av att arbeta med undervisning på SFI, och jag har sett liknande mönster hos de 

elever jag undervisar. Jag kan också relatera till elevernas känslor då jag vet hur det känns att 

utesluta mitt hemspråk under vardagen. Enligt mig är det ännu viktigare att inkludera 

modersmålet för de nyanlända för att del hålla ihop gemenskapen, dels behålla tryggheten. De 

nyanlända möter ett nytt land, nya regler, normer och traditioner, och då blir arabiskan ett sätt 

för dem att känna sig förenade med varandra.  

     Den slutsats man kan dra av denna underökning är att eleverna har liknande värderingar 

om modersmålets stora betydelse i klassrummet. De förklarar vid vilka tillfällen de kodväxlar 

i klassrummet och berättar om sina attityder till användningen av detta. Arabiska har varit det 

språket som har hörts för dem och som de har använt sedan barndomen, och därför är det med 

eleverna idag. Det förekommer olika strategier för eleverna att utnyttja sitt modersmål i 

klassrummet. En strategi är: översättning och förklaringar mellan arabiska och svenska. 

Vidare används elevernas modersmål både medvetet och omedvetet vid kodväxlingen. Denna 

typ av kodväxling kan kopplas till Myers-Scotton (1993: 281) teorier, då medvetet är när man 

markerar sin identitet och utesluter andra, i jämförelse med omedveten kodväxling, då man 

inte behärskar språket fullständigt och därför kodväxlar. Mestadels uppstår kodväxling för 

eleverna när det finns svårigheter i svenska språket. Då kommer arabiskan till nytta och fyller 

de tomrum som finns i elevernas svenska. Här kan vi relatera till Myers-Scotton (1993: 281) 

som skriver om kodväxling som ett omarkerat val för att ersätta ord och uttryck.  

     Utifrån intervjuerna med eleverna återkommer ordet identitet upprepade gånger. I en av 

Skolverkets studier (2016) belyses det att utveckling av modersmålet är viktigt för elevens 

utveckling. Andra studier visar även att modersmålet stärker individens kulturella identitet 

och bidrar till bättre studier i andraspråket. Ett exempel på detta kommer från eleven Ahmed 

då han säger: ”Arabiskan är en del av mig och den kommer inte att försvinna, oavsett om jag 

är i klassrummet eller utanför”. Med andra ord är arabiskan ett sätt för dem att visa 

samhörighet med sin folkgrupp. Precis som Hajer och Meestringa (2010: 70) framhåller är 

språket ett medel till att känna en samhörighet med sin folkgrupp. Wedin talar om”jag-
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identitet”, som reflektera individens egna synsätt på språket, och hur individen förhåller sig 

till samma talare (Wedin, 2010:112–113). Denna definition kan förknippas med Rabihs 

synsätt på arabiska, då han anser att ”arabiska förenar oss araber”. Det är på grund av att 

språket och identiteten går hand i hand; precis som Hajer och Meestringa (2010:70) beskriver 

finns det en ”bro” mellan modersmålet och andraspråket. Därför är det en förutsättning för 

elevers skolframgång att få använda modersmålet på grund av att det är ett hjälpmedel för att 

uttrycka känslor och forma identiteter (Hyltenstam & Toumela 1996:36)  

     Abrahamsson (2009:31) belyser att kodväxling kan användas för meningsutfyllnader, 

precis som eleverna framför under intervjun. Han menar att de fyller ut de svenska 

meningarna på arabiska. Det kan variera under vilka situationer de så kallade tag-kodväxlar, 

men det kan vara när de saknar ord, eller vill betona på ordet.  

     Under intervjun ger eleverna uttryck för varierande attityder till andraspråksinlärningen. 

Några av eleverna har som tidigare nämnts en positiv inställning till andraspråksinlärningen, 

vilket kan kopplas till Krashens teori om lågt affekt filter (2005:31). Det låga affektiva filtret 

avser en öppen inställning till andraspråket, som i detta fall är arabiska. Denna teori kan även 

relateras med Gardner och Lambert definition av motivation, där de betonar att den 

instrumentella motivationen förekommer hos andraspråkstalare, om de finner inlärningen som 

en investering (Larsen & Freeman 1991:173). I Ahmeds fall stämmer Abrahamssons 

definition av instrumentell inlärning, eftersom Ahmed lyfter fram betydelsen av att förstå och 

behärska det svenska språket med hjälp av arabiskan. 

     Många av forskarna betonar att modersmålet skapar en trygghet för elevers 

andraspråksinlärning. Trygghet är ett fenomen som framhålls av eleverna. Mot bakgrund av 

detta utvecklar individen en drivkraft att studera och behärska svenska om de känner: "[...] 

trygghet, kärlek, respekt, självförverkligande, erkännande och fysiologiska behov"(Ahl 

2004:36). 

     Vad gäller lärarna har två av dem positiva attityder till användningen av modersmålet. En 

av lärarna lyfter i intervjun fram nackdelar som hon anser att modersmålsanvändningen i 

klassrummet har. Det är bland annat störande och förhindrar inlärningen, menar läraren 

Marja. Marjas attityd till modersmålet kan förknippas med de negativa attityderna gentemot 

flerspråkighet under 1800 talet och framåt. Cummins (2001:16) framhåller att många 

föreställde sig att två språk i hjärnan tog för stor plats, och av den anledningen skulle man 

endast fokusera på ett språk i taget. Marja påpekar även att utanförskap kan inträffa om 

personer talar sitt modersmål, precis som flera forskare påstod under 1800 talet att 

flerspråkighet förhindrar personer att assimileras med majoritetsgruppen (Cummins 2001:16).  
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     De positivt inställda lärarna framhäver att kodväxling mellan eleverna i klassrummet 

behövs för att eleverna ska kunna behålla sin kultur. Som tidigare nämnts prövade en av 

lärarna, Amir, att utesluta modersmålet i klassrummet och det gav negativa konsekvenser. 

Resultatet blev ”suckande” och irritation. De tecknen är väldigt vanliga hos SFI-elever. Det är 

något jag själv har upplevt som vikarie, då de eleverna i många fall blir förargade och tappar 

motivationen av förbud. Detta beror på att deras identitet begränsas, och att de inte känner sig 

kapabla att uttrycka sig på bästa sätt.  
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6 Avslutning 

Sammanfattningsvis finns det i SFI olika mål att uppfylla, det är både att lära sig ett nytt språk 

och att utvecklas i språket. I princip kodväxlade samtliga elever mellan olika ämnen och 

deltagare. Eleverna växlade mellan olika ämnen när de vill tala privat eller utesluta deltagare. 

Detta är något som eleverna har en positiv inställning till, dvs. kunna vara tvåspråkig och ha 

möjligheten att kodväxla mellan två språk när det behövs.  

     Förhoppningen är att undersökningen möjligen ska kunna förändra negativa inställningar 

om modersmålet till positiva inställningar. Det skulle eventuellt bidra till att flera lärare 

inkluderar modersmålet i inlärningen av ett andraspråk, det vill säga att använda elevers 

modersmål parallellt med den svenska undervisningen, och balansera modersmålet med det 

nya språket. 

     Avslutningsvis vill jag framhålla att det krävs av lärarna att integrera eleverna i den 

svenska omgivningen, för att eleverna ska utöka kunskaperna i svenskan. Jag är övertygad om 

att det gynnar både modersmålet och andraspråket, som i sin tur leder till att eleverna lär sig 

svenska bättre och automatiskt minskar användningen av modersmålet. Enligt mig är det 

värdefullt för lärare att skapa kontakt med sina elever, i synnerhet för att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov. För att detta ska förverkligas måste lärarna kartlägga 

elevernas kunskaper och på olika sätt stödja dem under tiden de studerar svenska. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kontaktbrev till SFI 

Hej! Jag heter Stephanie Nammour. Jag ska precis börja mitt examensarbete och valt ett ämne 

inom språkdidaktik. Syftet med min studie är att intervju/ gruppdiskussion med ett antal 

elever från en SFI klass angående hur de ser på användning av modersmål i klassrummet. 

Elevernas namn kommer vara fingerade och de får frivilligt välja om de vill delta. Jag söker 

arabisktalande elever mellan 20- 30 år gamla. Jag kommer vara tillgänglig i oktober till 

december månad och hoppas på svar. Om du har några frågor kontakta mig.  

Email: snr14002@student.mdh.se 

Vänliga hälsningar Stephanie Nammour. 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor till elever  

Frågor kring flerspråkighet och vilken betydelse den har för elevernas identitet i koppling till 

inlärningen av svenska: 

1. Vilka attityder har ni på användning av ert modersmål i klassrummet? 

2. Vad har modersmålet för betydelse för er identitet? 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor till lärare 

Frågor kring attityder om användning av modersmålet i klassrummet:  

1. Är du optimistisk eller pessimistisk till att eleverna använder arabiska parallellt med 

svenskan?  

2. Gynnar modersmålet deras identitetsskapande i Sfi? 

 

 

 

 


