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Sammandrag 
 

Denna uppsats undersöker fem andraspråkselevers perspektiv av modersmålsundervisningen. 

Forskning visar att modersmålsundervisning påverkar elevers lärande och språkutveckling 

positivt. Syftet med studien är att komma åt andraspråkselevers attityder till och erfarenheter 

av modersmålsundervisningen men även att ta reda på hur eleverna upplever 

modersmålsundervisningen och om de ser den som något positivt som gynnar deras lärande 

och språkutveckling eller inte. Utöver detta beaktar studien omkringliggande omständigheter 

som kan påverka elevernas attityder och erfarenheter. Detta undersöks kvalitativt genom 

semistrukturerade intervjuer. Analys av intervjusvaren visar att majoriteten av informanterna 

anser att modersmålsundervisningen är viktig, leder till bättre självförtroende och självkänsla 

samt att de genom den kan bevara sitt ursprung. Slutsatsen är att modersmålet till stor del ses 

som viktig för eleverna som individer och bevarandet av deras ursprung. Däremot påverkas 

deras attityder till och erfarenheter av ämnet av omständigheter såsom 

modersmålsundervisningens plats, tid, längd och lärare.  

 

Nyckelord: modersmål (MM), modersmålsundervisning (MMU), attityd, erfarenhet, 

elevperspektiv. 
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1 Inledning 

 

Sedan 1970-talet har andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökat stadigt. Idag har 

knappt 29 % av eleverna i grundskolan och drygt 25 % av eleverna i gymnasieskolan ett 

annat modersmål än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet (Otterup 2018a:132; 

Otterup 2018b:11; Skolverket 2020b:13). Modersmålsundervisningen kom till den svenska 

skolan redan i slutet av 1960-talet och då var det kommuner som frivilligt åtog sig detta 

uppdrag. År 1977 kom hemspråksreformen som innebar att kommunerna blev förpliktigade 

att inrätta modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskola (Otterup 2018a:133; SOU 

2019:62; Spetz 2014:9).  

För att främja de flerspråkiga elevernas möjlighet att nå skolframgång erbjuds idag 

modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och undervisning i svenska som 

andraspråk (Otterup 2018a:132). Skolan har en skyldighet att anordna 

modersmålsundervisning men deltagandet är frivilligt (Otterup 2018a:133).  

Under min ämneslärarutbildning de senaste fem åren vid Uppsala universitet har jag varit 

på verksamhetsförlagd utbildning (vfu) vid tre olika tillfällen.  I tre perioder av varierande 

längd och vid tre olika högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala har jag varit ute i skolor utan 

att ha stött på modersmålsundervisningen. Jag har aldrig stött på någon modersmålslärare i 

fikarum, korridorer eller klassrum. Jag har inte heller från elever hört något om 

modersmålsundervisningen och deltagande i densamma. För mig har 

modersmålsundervisningen och dess lärare varit osynliga ute på skolorna. Jag misstänker att 

ämnets undanskymda ställning kan vara en anledning till varför alla som är berättigade till 

modersmålsundervisning inte deltar i den. En stor andel av eleverna i skolan har ett annat 

modersmål än svenska men ändå ”syns” varken modersmålsundervisningen eller lärarna i 

ämnet.  

Ämnet som behandlas i denna uppsats är modersmålsundervisning – närmare bestämt 

främst elevernas upplevda erfarenheter av den. Under utbildningen till svenska som 

andraspråkslärare läser vi om forskning kring modersmålsundervisning. Modersmålet är 

något som lyfts fram som en framgångsfaktor i flerspråkiga elevers lärande och 

språkutveckling. Forskning visar att modersmålsundervisning påverkar såväl 

andraspråkselevers lärande som deras språkutveckling positivt (Axelsson 2001:547; 

Skolverket 2020a). Med lärande avses här ett generellt lärande som berör lärandet i samtliga 

skolämnen. Detsamma gäller språkutveckling som forskning har visat avser inte bara 

modersmålet utan även elevernas andraspråk svenska. Men vad är elevernas upplevelse av 
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och attityd till modersmålsundervisningen? Hur ser de som faktiskt deltar i denna 

undervisning på ämnet? Upplever de att modersmålsundervisningen påverkar deras lärande 

och språkutveckling positivt? Denna undersökning kommer att lyfta fram elevernas 

perspektiv och se om och hur deras perspektiv skiljer sig från forskningens.  

Hädanefter kommer modersmål att benämnas som ”MM” och modersmålsundervisning 

som ”MMU”. Huruvida förkortningen av respektive begrepp står i bestämd eller obestämd 

form får utläsas av kontexten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats ämnar undersöka andraspråkselevers perspektiv på MMU. Därmed syftar 

studien till att komma åt de attityder andraspråkselever har till MMU och vilka erfarenheter 

de har av den. Undersökningen ämnar även ta reda på hur de upplever MMU, dvs. om de ser 

den som något positivt som gynnar deras lärande och språkutveckling eller inte. Studien 

beaktar även eventuella omkringliggande omständigheter som kan påverka elevernas attityder 

och erfarenheter.  

Detta leder till följande frågeställningar: 

 

• Vilka attityder till och erfarenheter av MMU har andraspråkselever? 

• Hur ser eleverna på de egna språkliga resurserna (dvs. MM, svenska och andra 

språk)?  

• Finns det omständigheter kring undervisningen som påverkar deras attityder till och 

erfarenheter av MMU? 

• Upplever andraspråkselever att MMU gynnar deras lärande och språkutveckling?  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras och redogörs för relevanta begrepp, teorier och forskning inom 

ämnet som utgör grunden för föreliggande studies syfte, frågeställningar och genomförande. 

Först presenteras begreppet MM (kap. 2.1), följt av en redogörelse av tankarna bakom och 

bestämmelserna kring MMU (kap. 2.2) och en översikt av hur MMU har sett ut i historien 

(kap. 2.2.1). Sedan presenteras forskning kring MMU och dess påverkan på lärande och 

språkutveckling (kap. 2.3). Avslutningsvis redogörs för attityd-begreppet (kap. 2.4). 
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2.1 Modersmål 
 

I en artikel i Språktidningen reder tidningsredaktören Maria Arnstad, med hjälp av ett antal 

språkforskare, ut vad som egentligen menas med begreppet modersmål (Arnstad 2017). 

Förledet i sammansättningen modersmål får en förklaring genom det faktum att den första 

rösten vi hör är vår mammas och den hör vi redan när vi ligger i magen. Framförallt är det 

prosodin såsom betoningar och satsmelodi som sätter prägel för vad vi sedan identifierar som 

vårt MM.  Modersmålsbegreppet är nära sammankopplat med identitet och kan definieras 

som ”språket jag fick i arv eller språket som ligger mig närmast hjärtat” (Arnstad 2017). 

Arnstad skriver att vi människor ofta direkt kan säga vilket vårt MM är eftersom vi redan har 

en intuitiv känsla för det.  

 Men i forskningslitteraturen är det svårt att hitta en enhetlig definition av begreppet 

modersmål. Laino (2013) framhåller – med inspiration av den kända tvåspråkighetsforskaren 

Tove Skutnabb Kangas – fyra kriterier man behöver ta ställning till när man definierar MM. 

Första kriteriet är bakgrundskriteriet som innebär att MM är det första språket man lär sig. 

Det andra kriteriet, kompetenskriteriet, syftar till det språk man kan bäst. Funktionskriteriet är 

det tredje kriteriet och syftar till det språk man använder mest. Det fjärde och sista kriteriet är 

attityds-/identifikationskriteriet som innebär att MM är det språk man själv identifierar sig 

med känslomässigt. Dock kan MM kan även bestämmas av att andra identifierar en som en 

infödd talare av språket (Laino 2013:277-278). 

Om man ser till språkliga mönster, normer och samhällsvärderingar kan vi få följande 

tredelade definition av MM: 1) Det språk man lär sig först, 2) det språk man använder mest 

och 3) det språk man behärskar bäst (Arnstad 2017). Det språk man lär sig först behöver dock 

inte nödvändigtvis vara det språk man använder mest och behärskar bäst. Detta belyser det 

problematiska med de vanliga föreställningar som modersmålsbegreppet förknippas med.   

Historiskt sett är modersmålsbegreppet sammankopplat med språkideologin ett land - ett 

språk (Arnstad 2017). Ett land - ett språk är en språkideologisk föreställning som innebär att 

alla invånare i ett land har ett gemensamt MM, dvs. det finns ett nationalspråk som förenar 

landets befolkning. Denna språkideologi framhäver föreställningen om att man enbart har ett 

MM (Arnstad 2017). Men verkligheten ser annorlunda ut idag och det är viktigt att ta hänsyn 

till att många människor kan ha flera MM. 

På grund av den ovan beskrivna problematiken med modersmålsbegreppets olika 
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tolkningar finns det forskare som istället väljer att använda sig av begreppet förstaspråk. 

Förstaspråket är då det språk som man först blir exponerad för (Arnstad 2017). Axelsson 

(2001) lyfter ytterligare ett antal begrepp, språkarv, språkidentifikation och språkfärdighet, 

som alternativ till modersmålsbegreppet. Språkfärdighet är benämningen för det man kan i ett 

språk – vilken språklig nivå man har uppnått i språket. Språkidentifikation är benämningen 

för det språk man känner en tillhörighet med och en anknytning till. Språkarv är 

benämningen för det språk man ärver från sina föräldrar eller den språkliga tradition som 

dominerar i närsamhället (Axelsson 2001:12). En ungdom vars föräldrar har invandrat från 

Syrien kan alltså ha arabiska som arvspråk, vara bäst på andraspråket svenska men identifiera 

sig med engelska. De alternativ som Axelsson (2001) belyser är nära sammankopplade med 

de begrepp som Arnstad (2017) redogör för och som presenterats ovan.  

 
2.2 Modersmålsundervisning 

 

MMU är undervisning i MM som inte är svenska. Det ska erbjudas till de elever som går i 

den svenska skolan och som har ett annat MM än svenska (Ganuza & Hedman 2018a:163; 

Otterup 2018a:133; Skolverket 2020a; SOU 2019:43; Spetz 2014:8). I den svenska 

språklagen från 2009 i 14 § står att ”[d]en som har ett annat modersmål än de språk (...) [– 

dvs. svenska, minoritetsspråken eller teckenspråk–] ska ges möjlighet att utveckla och 

använda sitt modersmål” (SFS 2009:600).  

MMU syftar till att ge elever med annat MM än svenska en möjlighet att utveckla 

kunskaper i och om sitt MM. I ämnesplanen för MM kan man läsa följande om ämnet: 

 
 

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och 

utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, 

värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid 

internationella kontakter. (Skolverket 2011). 
 

 

Vidare står det i ämnets syfte att MMU ämnar låta eleverna utveckla sina “färdigheter i att 

tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål” (Skolverket 2011). Annat som tas upp i 

ämnets syfte är att undervisningen i MM ska leda till: kunskaper inom litteratur; rikt tal- och 

skriftspråk som ger självförtroende; möjlighet att uttrycka sin personlighet; möjlighet att 

stärka sin identitet; en förankring i både MM:s kultur och den svenska kulturen; interaktion 

med andra; möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället 
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genom ett jämförande perspektiv på språket och kulturen (Skolverket 2011).  

Elever som är berättigade till MMU kan få det i grund-, gymnasie- och gymnasiesärskolan 

samt kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå (Skolverket 2020a). I grundskolan är det 

vårdnadshavaren som ansöker om MMU; i gymnasiet och gymnasiesärskolan är det eleven 

själv som ansöker om MMU; inom den kommunala vuxenutbildningen ansöker eleven själv 

om att läsa kurser inom ämnet MM. Rektorn är den som beslutar om MMU i grund-, 

gymnasie- och gymnasiesärskolan och på den kommunala vuxenutbildningen är det 

huvudmannen som beslutar huruvida eleven ska tas emot eller inte (Skolverket 2020a).  

 Det finns olika regler för MMU beroende på om MM är ett nationellt minoritetsspråk eller 

inte. Här presenteras endast reglerna för MM som är annat än de nationella minoritetsspråken 

eftersom det är dessa som är av relevans för denna uppsats. Om MM är annat än 

minoritetsspråken gäller rätt till MMU enligt följande: 

 
 

• en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma 

• eleven har goda kunskaper i språket. (Skolverket 2020a). 
 

 

Det finns dock faktorer som gör att rätten till MM inte alltid gäller (Ganuza & Hedman 

2018a:164; Otterup 2018a:133; Skolverket 2020a; SOU 2019:43; Spets 2014:9). Skolverket 

lyfter tre faktorer som påverkar rätten till MM (Skolverket 2020a): 

1. Antal elever: Skyldighet att ordna MMU gäller enbart om det är minst fem elever som 

är berättigade MMU i det språket.  

2. Elevers önskemål: Skyldighet att ordna MMU gäller enbart om eleverna själva vill bli 

undervisade i MM.  

3. Lärartillgång: Skyldighet att ordna MMU gäller enbart om det finns en lämplig 

modersmålslärare. 

Således behöver inte rätten till MMU innebära att man i praktiken också får tillgång till den.  

 

2.2.1 Modersmålsundervisningen genom historien 

 

Under 1960-talet hade Sverige en starkt tilltagande arbetskraftsinvandring som bidrog till en 

ökad flerspråkighet bland den svenska befolkningen. Den ökade flerspråkigheten hos 

befolkningen innebar i sin tur att skolan var tvungen att ta ställning till hur man skulle hantera 
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flerspråkiga elevers språkliga resurser i utbildningsväsendet (SOU 2019:62). 1968 infördes 

hemspråksundervisning (som MMU kallades då) för de elever som hade annat MM än 

svenska. Vid denna tidpunkt var det kommunerna som frivilligt åtog sig detta uppdrag. Under 

1970-talet förändrades synen på flerspråkighet och en ny pluralistisk politik tog form, en 

politik som bejakade språklig och kulturell mångfald och tog språkfrågor och flerspråkighet 

på större allvar inom olika samhällsområden som exempelvis arbetsmarknad, utbildning och 

kultur (SOU 2019:62).  

1977 kom hemspråksreformen och nu var kommunerna skyldiga att erbjuda 

hemspråksundervisning till de elever som var berättigade det. Hemspråksreformen i skolan 

var ett resultat av att samhället i större utsträckning och mer påtagligt stödde den så kallade 

aktiva tvåspråkigheten (SOU 2019:62). Ett krav för att få hemspråksundervisning var att 

språket skulle vara ”ett levande inslag i hemmet” (SOU 2019:62). Men det fanns även 

begränsningar som gjorde att skyldigheten från kommunernas sida kunde upphöra: ett 

deltagande av minst fyra elever som var berättigade hemspråksundervisning krävdes för att 

kommunens skyldighet skulle gälla (SOU 2019:62-63). Hemspråksreformen möjliggjorde – 

förutom enstaka undervisningstimmar i ”hemspråket” i veckan – också hemspråksklasser och 

sammansatta klasser i grundskolan där både svenska och elevernas MM var 

undervisningsspråk (SOU 2019:63). Hemspråksklasserna, även kallade modersmålsklasser 

eller tvåspråkiga klasser, bestod av elever som alla hade samma MM. De sammansatta 

klasserna däremot bestod av ungefär lika delar elever med svenska som MM och elever med 

annat MM. Under 70- och 80-talet var dessa typer av klasser relativt vanliga (SOU 2019:63). 

 I mitten av 80-talet ändrades kriterierna för vem som var berättigad till 

hemspråksundervisning – och kom att likna de kriterier vi har fortfarande idag. De ändrade 

kriterierna syftade till att skapa mer enhetliga klasser och innebar bl.a. att 

hemspråksundervisningen skulle vara till för elever vars MM var ett språk som eleverna 

använde i sin vardag. Det skedde även en ändring gällande antalet elever som krävdes för att 

kommunen blev skyldig att ordna med undervisning i det aktuella MM, nu sattes den nedre 

gränsen vid fem elever. Andra kriterier gällde dock för de nationella minoritetsspråken (SOU 

2019:63). Fram till 1991 var hemspråksundervisningen en del av skolschemat. Detta innebar 

att de elever som hade hemspråksundervisning ersatte motsvarande undervisningstid i andra 

ämnen med undervisning i MM (SOU 2019:64). Men efter 1991 tillhandahölls istället ett 

antal olika alternativ som möjliggjorde en schemaläggning utanför skolschemat. Detta liknar 

den reglering vi har idag (SOU 2019:64). Läsåret 1994/95 fick hemspråken en egen kursplan 

med tillhörande betygskriterier och i och med den nya kursplanen blev det tydligt att 
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hemspråksundervisningen var en explicit språkundervisning. Tidigare hade 

hemspråksundervisningen varit en stödåtgärd riktad till vissa elever (SOU 2019:64). I slutet 

av 90-talet, 1997, döptes hemspråksundervisning om till MMU. Begreppet ändrades för att 

bidra till och markera en ändrad syn, nämligen från undervisning i ett språk som främst 

talades i elevens hem (hemspråk) till ett språk som kunde användas även i sammanhang 

utanför hemmet (modersmål). Namnbytet ämnade även förstärka ämnets status och betydelse 

för elever, föräldrar och skolpersonal (SOU 2019:64).  

 Idag har ämnet MM en kursplan som syftar till att genom undervisning ge eleverna 

”möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål” (SOU 2019:65). Undervisningen 

syftar också till att göra eleverna medvetna om ”modersmålets betydelse för det egna lärandet 

i olika skolämnen” (SOU 2019:65).  

 
2.3 Modersmålsundervisning, lärande och språkutveckling 

 

Enligt Skolverket har MM “stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och 

tankeutveckling” (Skolverket 2020a). Skolverket menar att om eleven har ett välutvecklat 

MM har hen goda förutsättningar för att lära sig svenska samt andra skolämnen (inkl. andra 

språk). Modersmålsämnet har, precis som andra skolämnen, kurs- och ämnesplaner som styr 

undervisningen, bedömningen och betygsättningen (Ganuza & Hedman 2018a:163; 

Skolverket 2020a).   

Tvåspråkighetsforskarna Natalia Ganuza och Christina Hedman har forskat om MMU:s 

roll för elevers skolresultat och funnit att elever som läser MM når bättre prestationer än de 

som inte gör det (Ganuza & Hedman 2018b). I studien som redovisas i artikeln är det 

somalisktalande elever som deltar i MMU. Studien, som är från 2018, bygger vidare på en 

tidigare undersökning som forskarna genomförde 2017, om MMU:s betydelse för 

flerspråkiga elevers färdigheter i MM och i andraspråket. Den tidigare undersökningen från 

2017 ämnade ta reda på om eleverna som deltagit i MMU presterade bättre på tester av 

läsning och ordförståelse än elever som inte gjort det (Ganuza & Hedman 2018b:4-6). 

Resultaten visade att det är av stor vikt för flerspråkiga elevers skolframgång att utveckla 

läsförståelsen på sitt MM genom att delta i MMU och att deltagande i MMU, oavsett 

undervisningstid, bidrar till ökad läsförmåga både i MM och i andraspråket, svenska (Ganuza 

& Hedman 2018b:5,8).  

De fann dessutom att just antal år en elev deltagit i MMU har stor inverkan på hur god 
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läsförmåga eleverna har på sitt MM och vidare att detta korrelerar positivt med deras resultat 

på svenska, främst i fråga om läsförmågan (Ganuza & Hedman 2018b:8). 

I sin studie från 2018 undersökte tvåspråkighetsforskarna sambandet mellan elevernas 

läsförståelse på MM och deras betyg i MM, svenska som andraspråk och matematik (Ganuza 

& Hedman 2018b:10). De fann att MMU har en positiv inverkan på skolprestationer och 

detta är uppseendeväckande med tanke på den begränsade undervisningstiden i MM.  

Det unika, till skillnad från annan tidigare forskning, som deras resultat visade var att de 

fann att det var just läsförståelsen i MM som bidrar till betygen i de olika ämnena. Deras 

resultat ligger dessutom i linje med interdependenshypotesen som postulerar att det finns 

vissa språkfärdigheter som är språkoberoende och som kan föras över mellan t.ex. MM och 

senare inlärda språk (se mer om detta nedan): elevernas möjligheter att utveckla litteracitet på 

MM kan också ha ett gynnsamt utfall på deras utveckling av litteracitet på språket som 

används i skolan (Ganuza & Hedman 2018b:16).  

Möjligheten att utveckla en skolrelaterad litteracitet i ett språk är även beroende av formell 

undervisning – särskilt när det gäller litteracitet i MM (Ganuza & Hedman 2018b:7). Ganuza 

och Hedmans forskning utgör ett välkommet kunskapsunderlag i den ständigt pågående 

debatten om MMU och dess påverkan på elevers lärande och språkutveckling (Ganuza & 

Hedman 2018b:5). 

Även Axelsson (2013:547) lyfter i en artikel om flerspråkighet och lärande fram olika 

forskningsstudier som belyser de positiva effekterna av MMU. Hon betonar också att det 

finns en disharmoni mellan det vi vet från forskningen å ena sidan, och den undervisning som 

tillhandahålls (dvs. praktiken) å andra sidan. Flerspråkigheten är utbredd i dagens samhälle 

och skolan och bör därför ses som en naturlig och självklar del av skolans vardag. För att den 

växande gruppen av flerspråkiga elever ska kunna få en framgångsrik skolgång spelar, menar 

Axelsson, den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum en viktig roll. Hon lyfter även 

fram utvecklingen av språk och litteracitet för lärande som en central faktor (Axelsson 

2013:548).   

I sin diskussion kring utvecklingen av språk och litteracitet för lärande lyfter Axelsson 

(2013) fram samspelet mellan lärare och elev i lärandeprocessen. Läraren ska ge eleverna 

uppgifter som är kognitivt utmanande och stötta dem tills de lär sig och klarar av det på egen 

hand. När eleven utvecklas och lär sig mer gynnas den studierelaterade självbilden och vidare 

engagemanget för studierna (Axelsson 2013:550-551). Om eleverna får möjlighet att behålla 

och utveckla sitt MM samtidigt som de lär sig ett andraspråk blir de stärkta. Även om en 

tvåspråkig undervisning inte är möjlig kan lärarna på olika sätt inkludera elevernas MM. En 
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inkludering kan innebära: att eleverna kan bidra med viktiga ord och uttryck från sitt MM; att 

eleverna kan använda sig av MM i skrivuppgifter, översätta texter från MM till andraspråket; 

eleverna kan skriva loggbok eller dylikt på sitt MM; för att stärka elevernas läs- och 

skrivförmåga kan lexikon och ordböcker användas i ämnesundervisningen (Axelsson 

2013:551).  

Genom en inkludering av elevernas MM kan de negativa effekterna av språk- och 

kulturchock minskas och både elevernas självkänsla och identitet kan stärkas – särskilt de 

elever som är nyanlända. Arbetssättet syftar till att skapa en additiv inriktning av 

undervisningen för elever och deras familjer och således visa uppskattning för deras språk 

och kultur (Axelsson 2013:551). 

I sitt kapitel presenterar Axelsson (2013) också internationella forskningsresultat av 

studier om utveckling av MM, andraspråk och skolämnen. En central forskningsduo som 

Axelsson uppmärksammar är Thomas och Collier. Deras forskning har visat att om ett barn 

endast får undervisning på sitt andraspråk så hämmas deras utveckling av tänkande och 

lärande. I sina studier fann de att om barnen inte ges möjlighet att utveckla sitt tänkande och 

lärande på sitt förstaspråk kanske de aldrig kommer ifatt enspråkiga klasskompisar medan 

barn som fått utveckla tänkande och lärande i sitt första- och andraspråk parallellt når längre. 

De tvåspråkiga barnen som får möjligheter att utveckla båda språken parallellt visar att de 

kommer ifatt de enspråkiga barnen både språkligt och ämnesmässigt när de når 

gymnasieålder (Axelsson 2013:555–556). Thomas och Collier kunde således konstatera att 

detta resultat bekräftar den s.k. interdependenshypotesen – ju grundligare ett barns utveckling 

av tänkande och lärande är på MM, desto snabbare sker framstegen i andraspråket (Axelsson 

2013:556, se även Ganuza & Hedman 2018b:7). De uppger att den positiva betydelsen av 

MMU för andraspråkets utveckling berör alla elevgrupper, oavsett: om de har invandrat 

nyligen; är födda i landet; har förlorat sitt MM; om de nått lika långt i båda sina språk (MM 

och andraspråk); eller om de är i begynnelsen av andraspråksutvecklingen (Axelsson 

2013:556). Vidare framhåller Thomas och Collier att den viktigaste framgångsfaktorn för 

flerspråkiga elever är formell MMU som möjliggör ett starkt utvecklat MM. Detta är av 

större vikt än exempelvis vilket språkstrukturellt avstånd det är mellan MM och andraspråket 

(jämför t.ex. kinesiska-svenska med holländska-svenska) eftersom det är kunskaper om 

exempelvis språkliga djupstrukturer, läs- och skrivförmåga samt tankeprocesser som överförs 

till andraspråket (Axelsson 2013:556).  

 Ganuza & Hedman (2018b:9) presenterar i sin artikel en annan svensk studie om MMU:s 

effekt på språkliga kompetenser i MM. Studien gjordes  av Bylund och Díaz (2012) som 
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jämförde två grupper spansktalande gymnasieelevers resultat på två grammatiska tester. Den 

ena gruppen deltog i MMU medan den andra gruppens deltagande i MMU hade avbrutits 

under det senaste året innan studien genomfördes (Ganuza & Hedman 2018b:9). Resultaten 

visade den förstnämnda gruppen presterade bättre än eleverna i den andra gruppen. Således 

kunde Bylund och Díaz dra slutsatsen att så länge eleverna deltar i MMU gynnas deras 

grammatiska kunskaper i MM men att denna effekt övergår snabbt om de slutar följa MMU 

(Ganuza & Hedman 2018b:9).  

 
2.4 Attityd  
 

Det är svårt att definiera begreppet attityd. Inom socialpsykologin definieras attitydbegreppet 

som ”a learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner 

with respect to a given object” (Fishbein & Ajzen 1975, i Bijvoet 2013:123).  

Både Bijvoet och Einarsson lyfter att attityder har en komplex struktur och att de kan 

sägas bestå av tre komponenter: (1) kognitiv komponent, (2) affektiv komponent och (3) 

konativ komponent (Bijvoet 2013:124; Einarsson 2009:217).  

 Den första komponenten – den kognitiva – handlar om vilka föreställningar vi har om ett 

visst attitydobjekt. Den andra komponenten – den affektiva – handlar om de känslomässiga 

värderingarna vi har till attitydobjektet. Den tredje komponenten – den konativa – handlar om 

hur benägna vi är att handla eller bete oss i enlighet med våra uppfattningar och värderingar 

(Bijvoet 2013:124). Attitydbegreppet handlar alltså om en individs (1) vetande, (2) känslor 

och (3) handlingsberedskap och för denna studie är samtliga tre komponenter av betydelse. 

Vanligtvis är de tre komponenterna sammankopplade men det bör betonas att så inte alltid är 

fallet. Ibland kan komponenterna stå i konflikt med varandra. Exempelvis är det inte alltid så 

att den konativa komponenten överensstämmer med den affektiva komponenten: dvs. 

sambandet mellan de känslomässiga värderingarna om attitydobjektet och beredskapen att 

handla i enighet med sina värderingar (Bijvoet 2013:125).  

Bijvoet (2013) lyfter även fram och definierar skillnaden mellan attityder och åsikter. 

Åsikter är ”verbaliserade uppfattningar” (Bijvoet 2013:126), dvs. uppfattningar uttryckta i 

ord. Medan åsikter relativt lätt uttrycks i ord är attityder desto svårare att uttrycka i ord 

eftersom de vanligen är mer dolda. Vissa forskare menar att en skillnad mellan attityder och 

åsikter är att åsikter är ytligare och därmed mer lättpåverkade än attityder som snarare kräver 

”en lägsta möjliga kunskapsnivå för att man ska kunna tala om en attityd” (Nyström Höög 
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2005, i Bijvoet 2013:126).  

Attityder har olika funktioner och är inte medfödda utan snarare något som vi socialiserats 

in i (Bijvoet 2013:126). I början är det främst föräldrarna som, både indirekt och direkt, 

påverkar våra attityder genom det de förmedlar i fråga om olika företeelser och beteenden. 

De attityder vi kommer över när vi är barn är ofta svårare att ändra jämfört med de attityder 

vi skaffar oss i äldre ålder (Bijvoet 2013:127). 

När det handlar om attityder till språk kan dessa beskrivas som ”värderande inslag i 

människors reaktioner gentemot språkliga varieteter eller deras talare” (Bijvoet 2013:128). 

Hur de värderande inslagen tar sig uttryck kan variera: exempelvis kan det vara fråga om ett 

beteende eller en inställning. Attityder till språk kan vara på olika språkliga nivåer: från 

attityder som rör språkvårdande åtgärder eller språkval, attityder som rör språkliga varieteter 

till attityder som rör språkliga uttryck eller enskilda språkljud (Bijvoet 2013:129).  

Inom attitydforskningen används en mängd olika metoder för olika sorters attityder. För 

att komma åt en persons medvetna attityder – eller åsikter – används vanligen intervjuer och 

skriftliga enkäter. Intervjuer och skriftliga enkäter är exempel på direkta eliciteringsmetoder 

som innebär att de som deltar själva redogör för sina attityder. Frågorna kan handla om olika 

språkliga företeelser som exempelvis inställningen till andraspråksundervisningen eller, som i 

denna studie, MMU (Bijvoet 2013:133). För att nå en persons undermedvetna attityder är det 

vanligt att låta människor lyssna på olika talprov som de sedan på olika sätt får bedöma och 

ta ställning till (Bijvoet 2013:135).    

I denna undersökning är det elevernas åsikter om MMU – men även till språk mer allmänt 

– som är i fokus och därför lämpar sig en direkt mätning med intervju som 

datainsamlingsmetod.  

 

3 Metod och material 

 

I detta kapitel redovisas de metod- och materialval som undersökningen baseras på.  

 
3.1 Metod 
 

Denna uppsats har en kvalitativ metod och består av semistrukturerade intervjuer. Alvehus 

(2011:8) skriver att en god grund för kvalitativ forskning utgörs av att samla och sortera den 

information som framkommer i intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger stort utrymme för 



15 

 

informantens egna erfarenheter, åsikter och kunskaper (Alvehus 2011:9). En väl genomförd 

och lyckad kvalitativ intervju ger forskaren ett rikt material innehållande åsikter, mönster, 

intressanta händelser och mycket annat (Trost 1997:7). Valet av en kvalitativ metod för 

föreliggande studie motiveras av att intentionen med undersökningen är att försöka ta reda på 

människors sätt att resonera eller reagera samt urskilja mönster i deras åsikter (Trost 

1997:15).  

En strukturerad forskningsintervju syftar till att med hjälp av en intervjuguide (uppsättning 

av frågor utifrån valda teman) låta ett antal informanter möta samma teman (Krag Jacobsen 

1993:19). Intervjuguiden till den här studien utformades utifrån följande övergripande teman: 

attityd till MMU; syn på de egna språkliga resurserna; erfarenhet av MMU; omkringliggande 

omständigheter som påverkar attityder och erfarenheter. Samma teman användes i alla 

intervjuer och intervjuguiden utformades utifrån undersökningens forskningsfrågor. Frågorna 

i studiens intervjuguide består till stor del av öppna frågor. Öppna frågor ger informanterna 

möjlighet att berätta fritt utifrån sina egna erfarenheter och kan utformas på så sätt att 

deltagaren själv kan välja i vilken utsträckning hen vill svara. Exempel på formuleringar av 

öppna frågor är: ”Vad tycker du...?” Eller ”Vad anser du…?” (Kjær Jensen 1995:71).  

Vid utformandet av en intervjuguide är det vissa saker man bör tänka på såsom att undvika 

ja/nej-frågor och frågor med givna svar som är inbakade i frågeformuleringen (ex. ”Tycker 

du bra eller dåligt om...”). Sådana frågor bör undvikas eftersom de har givna svar och således 

hämmar informanten från att tala fritt (Kjær Jensen 1995:71). Dessa typer av frågor kan 

ersättas med frågor av mer öppen karaktär, exempelvis: ”Berätta om...”, ”Hur tror du…?”, 

”Vad anser du…?”, ”Beskriv...” och ”Hur tänker du kring…?”.  Dessa synpunkter togs i 

beaktning vid utformandet av studiens intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att informanterna har möjlighet att påverka innehållet 

i intervjun och den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor – något som kräver en 

aktiv lyssnare (Alvehus 2013:83). Den strukturerade forskningsintervjun är mycket vanlig 

inom samhällsvetenskaperna och är ett bra verktyg för att samla in information som är svår 

att få tag i med exempelvis enkäter (Alvehus 2011:9; Krag Jacobsen 1993:19). Det finns 

många fördelar med denna metod, bl.a. kan denna metod generera ett tematiskt ordnat, rikt 

material som kan bearbetas och jämföras med varandra; metoden möjliggör även att något 

nytt och oförutsett kan dyka upp under intervjuns gång (Krag Jacobsen 1993:19).   

 Det är en god idé att dokumentera intervjuerna genom ljudinspelningar. Tack vare 

inspelningarna av intervjuerna är det enkelt att gå tillbaka i efterhand och lyssna efter 

detaljer; de ursprungliga svaren finns kvar om eventuella anteckningar är oklara eller säger 
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något annat; den som intervjuar kan koncentrera sig på att vara en god lyssnare istället för att 

försöka hinna nedteckna vad informanten delger. En invändning mot att göra en inspelning är 

att informanten kan känna sig hämmad och störd vilket kan begränsa graden av öppenhet i 

svaren (Alvehus 2013:85). Intervjuer i denna undersökning spelades in med hjälp av appen 

EZAudioCut (MT) Lite på en iPad. I denna studie genomfördes samtliga intervjuer på distans 

via Google Meet så de intervjuade påverkades inte på samma sätt av att se det fysiska 

inspelningsinstrumentet. Inspelningarna raderades när inspelningarna hade gåtts igenom och 

informationen nedtecknats.  

I syfte att levandegöra resultatpresentationen nedan togs citat ut ur inspelningarna och 

transkriberades. En transkribering innebär att man omvandlar tal till skrift (Ottesjö 2015:79). 

Citaten är dessutom anpassade till skriftspråksnormen vilket innebär att tvekljud (exempelvis 

”eeh” och ”hm”), pauser och oavslutade meningar inte finns med i utskriften (Wibeck 

2010:96). Att informanternas uttalanden i uppsatsen vid transkriberingen närmats 

skriftspråksnormen är en fördel för bl.a. läsbarheten (Ottesjö 2015:79). Samtidigt som det är 

viktigt att transkriptionerna är så autentiska som möjligt för att spegla vad som framkommit i 

intervjuns samtal (Ottesjö 2015:80). I denna undersökning är det andraspråkstalare som deltar 

vilket innebär att citaten innehåller vissa språkliga avvikelser (såsom felaktig ordföljd; 

felaktiga böjningar, genus; ordval osv.). Men även om exempelvis ordvalen eller ordföljden 

ibland inte följer normen kan man med enkelhet förstå vad informanten menar. I vissa fall har 

information lagts till inom hakparenteser för att förtydliga för läsaren vad informanten syftar 

på. 

 
3.2 Material 
 

Undersökningens material består av svaren från fem stycken kvalitativa intervjuer. Totalt har 

fem informanter deltagit i studiens intervjuer och materialets omfång är totalt 2 timmar och 

15 minuters ljudinspelning.  

 
3.2.1 Urval 

 

Studiens informanter består av fem gymnasieelever. Eleverna valdes ut eftersom de har ett 

annat MM än svenska och deltar i MMU. Elevernas MM är något annat än de nationella 

minoritetsspråken. De läser olika program vid en gymnasieskola i Uppsala. Vissa går 

språkintroduktionsprogrammet (sprint) medan andra går annat gymnasieprogram som 
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exempelvis naturvetenskaplig linje eller samhällsvetenskaplig linje och läser svenska som 

andraspråk. Fortsättningsvis refereras eleverna ibland åtskilda som sprint- respektive SVA-

elever. De elever som går på gymnasiet skiljer på sin gymnasieklass och sin SVA-klass - 

alltså de elever som de läser svenska som andraspråk tillsammans med.  

  

Tabell 1. Bakgrundsinformation om informanterna 

Kod-

namn  

Ålder  Födelseland Antal 

år i 

Sverige  

MM Antal år 

i MMU 

Erfarenhet av 

språkinlärning 

Gymnasielinje 

Alexis 19 år Syrien 2,5 år arabiska  2 år engelska, lite 

franska 

naturvetenskaplig 

linje 

Billie 20 år Kurdistan – 

Irak 

3 år kurdiska-

sorani* 

3 år arabiska, 

engelska 

naturvetenskaplig 

linje 

Charlie 16 år Bangladesh 2 år Bengali 2 år Engelska sprint 

Ellis  16 år Syrien 4 år kurdiska-

kurmanji*, 

arabiska 

2,5 år 

kurmanji 

0,5 år 

arabiska 

franska, 

engelska 

naturvetenskaplig 

linje 

Francis 19 år Etiopien 2 år somaliska 2 år amhariska, 

engelska, lite 

arabiska 

sprint 

*Kurdiskan har olika dialekter. Sorani och kurmanji är två av dem.  

 

I tabellen ovan, tabell 1, har eleverna tilldelats könsneutrala kodnamn: Alexis, Billie, Charlie, 

Ellis och Francis. Eleverna är mellan 16 och 20 år gamla. De har varit i Sverige mellan 2 och 

4 år och de flesta har haft MMU nästan lika länge med undantag för Ellis som under sitt 

första år i Sverige inte fick gå i skolan. Samtliga deltagare i den här studien har tidigare 

erfarenhet av språkinlärning av minst ett annat språk innan de kom till Sverige.  

 Alexis är 19 år gammal och kommer från Syrien. Hen kom till Sverige för 2,5 år sedan och 

har arabiska som MM. Hen har gått i MMU i två år och har i sitt hemland tidigare lärt sig 

engelska och lite franska. Alexis fick välja själv att läsa MMU. För hen var det en självklar 

sak eftersom ämnet skulle innebära ett enkelt betyg. Informationen om MMU var mycket 

bristfällig. Alexis uppger att hen i princip inte fick veta någonting om MMU mer än att det 
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fanns en arabiska-lektion på en skola och när den var. Trots detta valde Alexis att läsa kursen 

MM. Hen motiverar valet med att ”enkelt kunna ’tjäna’ poäng”. Hen menar att det skulle vara 

enkelt att få ett bra betyg tack vare att hen redan har mycket goda kunskaper i ämnet.   

 Billie är 20 år gammal och kommer från Kurdistan, Irak. Hen har varit i Sverige i 3 år, har 

sorani som MM och har deltagit i MMU i tre år – lika länge som hen varit i Sverige. I sitt 

hemland har Billie tidigare lärt sig arabiska och engelska. Hen fick inte tala sitt MM i skolan 

utan var tvungen att lära sig arabiska i skolan. När Billie kom till Sverige fick hen 

information om MMU men informationen var inte särskilt omfattande.  

 

Från början när jag kom till Sverige jag fick veta att jag får läsa min modersmål kurdiska sorani för att få 

betyg i 9:an. Som det helper att komma in på gymnasiet. Och det var bara dom sagt att det är en vanlig 

lektion och så, men inte mer information om det. 

 

Billie fick inte välja huruvida hen ville läsa MM eller inte i årskurs 9, i gymnasiet gjorde hen 

ett aktivt val att fortsätta med MMU. Valet att läsa MM i gymnasiet var för att få betyg. Till 

en början för att hen var tvungen, sedan för att få betyg och vidare för att det var kul: ”Som 

jag sa mest betyg påverkar att välja kurdiska 1 men nu läser jag kurdiska 2. När jag läste 

kurdiska 1 jag hade jättebra lärare och jag tyckte om att vara i hennes undervisning och hon 

helpte oss jättemycket”. Billie har valt att fortsätta med MM 3 nästa läsår. Under intervjun 

benämner Billie sitt MM mestadels som kurdiska istället för sorani (dialekten). Även i 

resultatpresentationen nedan används beteckningen kurdiska. 

 Charlie är 16 år gammal, kommer från Bangladesh och har varit i Sverige i 2 år. Hen har 

bengali som MM och har deltagit i MMU sedan hen kom till Sverige för 2 år sedan. I sitt 

hemland har Charlie även lärt sig engelska. Charlie valde själv att läsa MM och det var 

skolan som informerade om att hen kunde få läsa sitt MM en gång i veckan. Sedan ringde 

modersmålsläraren personligen till Charlie och gav information om vilken dag och tid 

undervisningen var. Någon mer ingående information om vad MMU innebar eller skulle 

komma att innehålla framkom inte. Charlie valde att läsa MM för att komma i kontakt med 

andra bengaliska elever: ”Jag tycker det är rolig, det finns inte mycket bengaliska elever på 

[skolan]. Så jag går på modersmållektionen så jag kan träffa med andra bengaliska elever”.  

 Ellis är 16 år och kommer från Syrien. Hen kom till Sverige för 4 år sedan och har två 

MM: kurmanji och arabiska. Att Ellis har två språk som hen identifierar som MM beror på att 

hen inte fick tala kurmanji utan var tvungen att tala arabiska i sitt hemland. Därför blev ett 

andra MM påtvingat från tidig ålder:  
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När jag föddes så var alla runtomkring mig var, är, kurder och de pratar kurdiska men eftersom i Syrien vi 

inte fick prata kurdiska så fick vi lära oss arabiska istället. Jag läste arabiska i typ åtta år och fick inte alls 

läsa kurdiska. Så de [kurmanji och arabiska] är mina två modersmål. 
 

 

Ellis har gått i MMU i 3 år, först en termin arabiska och sedan 5 terminer kurmanji. I sitt 

hemland har Ellis lärt sig franska och engelska. Ellis valde själv att läsa MM och fick 

information om ämnet från sin fbk-lärare (lärare i förberedelseklass). Informationen handlade 

om att hen hade rätt till att läsa och att hen kunde välja vilket av sina MM hen ville läsa som 

ett ämne i skolan. Ellis valde, efter en termin i ämnet arabiska, att läsa kurmanji, ett språk 

som hen varken kunde läsa eller skriva på.  
 

 

Det är mitt modersmål och jag hade inte lärt mig det, jag fick inte chansen förut, och när jag fick chansen att 

välja också kunde jag arabiska sen förut. Jag kan skriva, jag kan läsa, jag kan prata [arabiska]. Så ville jag 

lära mig något nytt. Eller det var inte helt nytt, för jag kan prata och jag förstår men det vara bara att kunna 

det [kurmanji]. Förstå skrivandet och läsa också.  
 

 

Under samtalet benämner Ellis sitt MM som kurdiska istället för kurmanji (dialekten). Så 

görs även i resultatpresentationen nedan. 

Francis är 19 år gammal, kommer från Etiopien och har somaliska som MM. Hen har varit 

i Sverige i 2 år och haft MMU lika länge. Francis har i sitt hemland lärt sig amhariska, 

engelska och lite arabiska. Hen valde själv att läsa MM. Det var svenskläraren som 

informerade om MMU, denna lärare frågade även om Francis läst sitt MM i sitt hemland 

(alltså om Francis gått i skolan tidigare). Francis menade att hen redan kunde sitt MM och 

läraren sa då att Francis skulle läsa MM för att få poäng – inte för att lära sig språket. Utöver 

de poäng MMU innebär valde Francis att läsa sitt MM för att lära sig något men även för att 

stärka sin identitet och självkänsla: ”Eftersom språket är min identitet och min känsla – 

självkänsla – och därför jag läste det. Jag hade chansen också att läsa amhariska språk men 

jag kunde inte eftersom jag är somalier och därför jag valde somaliska”. 

 
3.2.2 Intervjuprocess 

 

En verksam lärare på skolan hjälpte till med att hitta lämpliga informanter. Eleverna 

kontaktades sedan via mejl. Först informerades de om själva undersökningen och dess syfte. 
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När de godkänt att vara med i studien och låta sig intervjuas bokades intervjutider in. 

Eftersom gymnasieskolorna hölls stängda under undersökningens tidpunkt (våren 2020) på 

grund av Coronapandemin genomfördes intervjuerna på distans via Google Meet. Google 

Meet valdes eftersom eleverna hade sin fjärrundervisning på just denna läroplattform. Således 

behövde inte eleverna lära sig något nytt fjärrverktyg.  

 Pilotintervjuer genomfördes innan de riktiga intervjuerna för att testa frågorna och se om 

de var lätta att förstå. Pilotintervjuerna gjordes med en person i gymnasieåldern och två 

universitetsstudenter i 25-årsåldern. Under dessa testtillfällen testades även inspelningsappen 

(EZAudioCut (MT) Lite) för att se att den var lämpad för ändamålet. Efter pilotintervjuerna 

gjordes några omformuleringar av vissa frågor och intervjuguiden färdigställdes.   

 Varje intervju inleddes med att intervjuaren frågade om intervjun fick spelas in och sedan 

fick deltagarna lämna ett muntligt samtycke. Vidare informerades informanterna återigen om 

undersökningens syfte och hur intervjun skulle gå till samt om dess uppbyggnad med 

övergripande teman. Intervjuernas längd varierade mellan 15 och 35 minuter och 

genomfördes under perioden 16-24 april 2020.  

 
3.3 Etiska aspekter 

 

I denna undersökning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

De forskningsetiska principerna ger riktlinjer för förhållandet mellan forskare och de som 

deltar i undersökningen. Informationskravet innebär att forskaren informerar de som deltar i 

undersökningen om undersökningens syfte - detta sker innan deltagandet. Deltagarna ska 

även upplysas om att de deltar frivilligt och att de, om de vill, kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet handlar om att undersökningsdeltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan och innebär att forskaren måste införskaffa ett samtycke från 

de deltagande innan undersökningen påbörjas. Om deltagarna är under 15 år och 

undersökningen exempelvis är av etiskt känslig karaktär bör ett samtycke inhämtas även från 

förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002:9). I denna undersökning behövs inte 

förälders/vårdnadshavares samtycke eftersom deltagarna är över 15 år gamla och 

undersökningen inte är av etisk känslig karaktär. Konfidentialitetskravet syftar till att alla 

eventuella personuppgifter som förekommer i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet så att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002:12). Detta 
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krav har tagits i beaktning även om undersökningen inte innehåller några känsliga uppgifter 

om enskilda personer. Inga riktiga namn framkommer i undersökningen och 

ljudinspelningarna är det endast jag som nyttjar. Det sista kravet, nyttjandekravet, har till 

innebörd att undersökningens insamlade uppgifter inte får föras vidare utan enbart får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma.   

 

4 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från genomförda intervjuer. Resultaten presenteras 

tematiskt genom intervjusvaren. De olika temana är: 1) Attityd till MMU, 2) Syn på de egna 

språkliga resurserna, 3) Erfarenhet av MMU, 4) Omkringliggande omständigheter som 

påverkar attityder och erfarenheter.   

Eftersom eleverna är på olika språklig nivå gällande svenskan varierar längden på och 

mängden av svar mellan de olika informanterna. Exempelvis är Billie och Ellis mycket 

talföra och gav långa utförliga svar medan Charlie, vars språkliga nivå är lägre i svenska, gav 

kortare svar. Till skillnad från Charlie har Alexis uppnått en mycket hög språklig nivå. Dessa 

skillnader i språkbehärskningsnivå kommer att synas i resultatpresentationen.  

 
4.1 Attityd till modersmålsundervisning 
 

Alexis anser att det inte är viktigt för hen personligen att läsa MM. Samtidigt lyfter Alexis att 

det kan vara viktigt för de som är födda i Sverige vars föräldrar har ett annat ursprung. Hen 

fortsätter att poängtera att det är irrelevant och lyfter fram en egenbevittnad orättvisa.  

 

För det är liksom alla i min klass kan jättebra arabiska. Man ska bara vara där och sitta av två timmar i 

veckan och få A i betyg. Jag tycker att det är orättvist, att jag kan läsa modersmål och lätt få bra betyg medan 

en svensk elev måste läsa moderna språk som är mycket svårare och det är svårare för dom att nå höga betyg 

i ett ämne dom inte kan något om från början.  

 

Alexis jämför MM med att läsa moderna språk och arbetsbördan mellan de två ämnena.  

 Alexis inställning till MMU beror till stor del på läraren i ämnet. Första läraren Alexis 

hade i arabiska gjorde många grammatiska fel. Hen uppger att läraren inte hade så mycket 
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kunskap om arabiska trots att hen var lärare och kunde prata en del arabiska men Alexis 

upplevde att hens kunskaper i ämnet inte var tillräckliga. Alexis menar att en positiv sak med 

MMU är att den kopplar till elevernas ursprung. Här lyfter Alexis fram fördelen med MMU 

främst för elever som är födda i Sverige (här avser eleven andragenerationens invandrare) för 

att det tydligt kopplar till deras ursprung. 

Billie tycker att det är viktigt att läsa MM och lyfter särskilt fram vikten av att få lära sig 

saker på kurdiska i nya kontexter:  

 

Om jag tar som mig själv så jag kom från mitt hemland och jag var 17-18 när jag kom hit. Jag behövde inte 

modersmål för att sitta och lära mig att läsa och skriva och prata men ändå när jag gick dit jag lärde mig 

saker som jag har inte gjort i mitt hemland. I mitt hemland kurdiska liksom mer kurdiska grammatik och lite 

läsa om författare och såna saker. Men här i Sverige vi diskuterar om olika ämnen runt omkring samhället, 

Kurdistan-samhället och Sverige-samhället. Och våra vardagar och vi lär oss texttyper som jag aldrig lärde 

mig i Kurdistan.  

 

Billie lyfter även fram de elever i hens klass som bott i Sverige en längre tid men som ändå 

får möjligheten att lära sig sitt MM. Tack vare MMU får de lära sig om sin kultur (som de 

kommer från) och de får lära känna andra som talar samma språk. När Billie får berätta om 

vad hen tycker om MMU belyser hen två olika sidor av den: en positiv och en negativ. Det 

framkommer att både den positiva och den negativa sidan beror på modersmålsläraren.  

 

När jag började 9:an jag hatade modersmålsundervisning för att jag hade en lärare som hela tiden satte 

jättestor press på oss. Sen han gillade inte allt: han gillade inte att tjejer och killar sitter med varandra. Han 

gjorde saker som var inte acceptabel. Min kurdiska är perfekta – jag bodde där 17-18 år – jag kan skriva, 

läsa, prata, jag kan allt. Jag fick A i betygen [på uppgifterna] men han gav mig B i betyg för han tyckte ’du 

kan inte blir perfekta på kurdiska’. Jag blev chockad och sen det blev lite bråk med honom. Det blev 

jättedålig intyg [intryck] på modersmål. Men sedan jag började modersmål 1 jag fick annan lärare och jag 

började tycka om modersmål igen på grund av henne. Hon är den bästa som jag har sett mellan alla mina 

lärare, här i Sverige och där i Kurdistan. Hon gör saker som jag har aldrig gjort och hon förklarar på nåt 

annat sätt. Hon är den bästa läraren i modersmålsundervisning för två saker: som man känns att man är en 

individ som har, vågar prata och man får berätta och alltid, speciellt med klassen, hon supportar mig att 

skriva. Alltid hon säger ’nån gång du kommer skriva en bok’. Alltid när jag skriver något hon skriver 

jättebra kommentarer, hon ger oftast kommentarer så här: ’du kan förbättra den här inom den området’.  

 

Billie tycker att hens nuvarande lärare gör att MMU är bra. Men något som hen tycker är 

mindre bra är storleken på gruppen: ”vi är jättesmå grupp bara fyra personer i hela Uppsala 
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som läser kurdiska [sorani]”. Några veckor innan Coronapandemin bröt ut blev 

modersmålslektionerna i sorani på distans istället för vanliga fysiska lektioner med läraren. 

Detta eftersom läraren blev sjuk och inte kunde fortsätta undervisningen på plats. Så nu har 

de sedan en tid tillbaka lektionerna på distans för att få MMU överhuvudtaget. Billie föredrar 

att de träffas i ett riktigt klassrum men tycker samtidigt att det är bättre än alternativet att inte 

ha någon MMU alls.  

 Även Charlie tycker att det är viktigt att läsa MM, särskilt för att inte glömma sitt 

ursprung: ”Ja, det är viktigt eller jag kanske glömmer det min modersmål”. Charlie tycker att 

det är roligt med MMU och tycker det är bra att hen får mycket hjälp av sin lärare om det är 

något som hen inte förstår i svenskan. Något som Charlie framhåller som särskilt positivt 

med MMU är möjligheten att lära sig historia om sitt hemland: ”Det är bra jag kan lära mig 

berättelser eller historia om mitt land, eller Asien, eller berättelser om historia också. Jag läste 

inte dom som när jag var i Bangladesh”. Charlie framhåller också något som är mindre bra 

med MMU och det är de få undervisningstillfällena. Hen tycker att det är för lite att bara ha 

en lektion per vecka och att lektionen dessutom bara är en timme lång.  

 Ellis tycker att MMU är mycket viktig och påpekar att hen representerar sitt språk:  

 

Jag tycker att det är viktigt att läsa för du representerar ditt språk. Särskilt kurdiskan är ett inte så 

jätteuppskattat språk. Alltså det är inte så många som talar och vi har inte ett eget liksom land som 

representerar vår kultur och vårt språk och sånt. Så det är jätteviktigt för liksom  språket… att liksom föra 

det vidare genom generationer, så att den [språket] inte bara försvinner.  

 

För Ellis innebär MMU också ett lugn och en lättnad och att det är få elever i klassen bidrar 

till lugnet. Hen har ett stort självförtroende under dessa lektioner. Ellis berättar om lättnaden 

och självförtroendet: 

 

Det som är bra är att när jag är liksom i lektionen så känns det liksom… jag känner en lättnad: jag stressar 

mig inte att bli liksom frågad; att räcka upp handen. På vanliga lektioner på svenska tänker jag ’tänk om jag 

inte förstår vad läraren frågar om’ och så även liksom om jag förstår så blir det lite extra. Jag vet inte om jag 

blir mer stressad från ingenstans bara. Men när jag är där [på modersmålslektionen] då är jag mig själv och 

kan svara rakt ut liksom utan att tänka vad jag ska säga. Så det är en lättnad att prata fritt och räcka upp 

handen.  

 

MMU innefattar många positiva aspekter för den här eleven. Något Ellis lyfter som mindre 
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bra är MMU:s tid, plats och längd (se kap. 4.4). 

Francis tycker att det är viktigt att läsa MM. Hen betonar dess betydelse för individens 

identitet och självkänsla samt den fördel flerspråkighet medför:  

 

Modersmålet är för stor betydelse för identitet och självkänsla. Det också fördel för att vara i samhället när 

man är flerspråkig. Till exempel jag kan svenska, arabiska, somaliska, amhariska och engelska. Det är 

många språk, därför hjälper till för att förstå andra kulturer. En fördel att vara flerspråkig.  

 

Francis framhåller modersmålet som ett hjälpmedel som kan vara till hjälp när man lär sig 

andra ämnen, både för att lära sig och för att förstå. Hen tycker att MMU är bra för att man 

lär sig språket bra. Man får även, bl.a., lära sig om skönlitteratur, kultur och normer som 

språket har. En positiv aspekt av MMU som Francis lyfter fram är att modersmålsläraren tar 

sig tid att förklara om man inte förstår. Hen betonar en annorlunda pedagogik här i Sverige 

jämfört med i hemlandet: i hemlandet var det svårt att fråga läraren om man inte förstod och 

sådant som skönlitteratur, dikter och sånger ingick inte i undervisningen. Fokus där var på 

skrivning och tal och läsningen kom i skymundan. I MMU här i Sverige får Francis lära sig 

mer om sitt MM:s olika sidor och inte bara språket i sig. Dels språket i sig (grammatik), dels 

språkets funktion i samhället och inom olika områden men även språkets kulturella sidor 

(såsom skönlitteratur och poesi). MMU har dessutom gett Francis möjligheten att arbeta med 

alla sina förmågor (läsa, skriva, tala, lyssna och interagera).   

 

4.2 Syn på de egna språkliga resurserna  
 

När Alexis får frågan när hen talar sitt MM utbrister hen spontant: ”Alltid, alltid, överallt!”. 

Hemma talar Alexis arabiska, i skolan talar hen både arabiska och svenska och med sina 

kompisar talar hen mestadels arabiska med undantag för när hen pratar lite grann med 

svenska elever. Nämnvärt här är dock att Alexis, när hen uppger att hen talar svenska med 

klasskamrater, benämner dem som ”svenska elever” och inte ”kompisar”. Alexis uppger att 

arabiskan är det språk som hen både talar mest och behärskar bäst. I syfte att undersöka om 

informanterna delar med sig av informationen att de läser MM eller håller det för sig själva 

fick de frågan om klasskamraterna vet om att de går i MMU. Alexis klasskamrater vet om att 
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hen läser MM, både klasskamraterna i naturklassen och i SVA-klassen. Hen är alltså öppen 

med att hen går i MMU.  

 Billie uppger att hen talar sitt MM kurdiska [sorani] i hemmet och på MMU. På skolan 

och med sina kompisar pratar hen svenska. Att Billie pratar svenska med sina kompisar beror 

på att hen inte har några kurdiska kompisar och därav blir svenska umgängesspråket. MM är 

det språk som Bille anser sig tala både mest och bäst. Vid frågan om Billies klasskamrater vet 

om att hen går i MMU blir svaret tudelat: i gymnasieklassen vet klasskamraterna inte om det 

men i SVA-klassen vet de andra om det – eftersom de alla har gemensamt att de har ett annat 

MM än svenska. Detta visar att eleven i fråga inte delar med sig av den informationen till 

alla, utan väljer att endast dela med sig av den till vissa. 

 Charlie använder sig av sitt MM hemma och i skolan använder hen sig av svenska och 

engelska. Med sina kompisar pratar Charlie olika språk beroende på vilket eller vilka språk 

de talar: ”Beror på vilken kompis. Dom som i Sverige jag pratar med på svenska eller som 

dom bengaliska kompisar jag pratar med bengali. Också den engelska ibland”. Charlie uppger 

att hen talar både svenska och bengali mest men att bengali är det språk hen behärskar bäst. 

Klasskamraterna i sprint-klassen vet om att Charlie deltar i MMU. Hen är öppen med sitt 

deltagande i MMU.  

Ellis berättar att kurdiska är det språk hen talar mest i hemmet, på skolan använder sig hen 

av svenska och med kompisarna är det främst svenska eftersom många kompisar kommer 

från olika länder. När det kommer till vilket språk hen behärskar bäst blir resultatet följande 

rangordning: svenska, sen kurdiska, arabiska och engelska. Vidare i fråga om vilket språk hen 

talar mest relaterar Ellis till tiden ”före Corona” och ”under Corona (nu)”: 

 

Det beror på var jag är. Just nu är vi inte i skolan så alla i min omgivning förstår inte svenska. Då, när jag är 

i skolan dom förstår inte kurdiska eller arabiska – alla förstår svenska. Så jag pratar mest svenska då när jag 

är i skolan. Ibland pratar jag med mina vänner så här på Google Meet [nu under Corona] och då pratar jag på 

svenska med dom och under lektionerna men inte när jag liksom avslutat ”mötet” [lektion på distans: de 

möter läraren i ett ’möte’ i Google Meet] då är det kurdiska. Så… Innan Corona – mest svenska och nu 

under Corona – mest kurdiska.  

 

Ellis uppger att de som ingår i hens umgängeskrets vet om att hen läser MM. Ellis väljer 

alltså vilka som får ta del av den informationen.  
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Francis använder sig av sitt MM somaliska hemma och i skolan talar hen bara svenska: 

”Somaliska hemma men ute i [utanför] hemmet jag pratar svenska”. Med sina kompisar 

använder sig Francis av många olika språk: ”olika för olika [kompisar]. En del arabiska, en 

del somaliska, amhariska också men mest svenska för att jag lära mig mer svenska”. Francis 

anser att MM somaliska är det språk som hen behärskar bäst även om svenska är det språk 

som hen talar mest. ”För att hela dagen jag går i skolan. Bara en kort tid som jag är hemma 

jag pratar somaliska. Mina.. jag har fem bröder alla kan prata bra svenska. Det är bara min 

mamma som är inte så bra på svenska”. Francis är öppen med att hen deltar i MMU och delar 

med sig av den informationen till klasskamraterna i sprint-klassen.  

 

4.3 Erfarenhet av modersmålsundervisning 
 

Alexis uppger att hen inte alls utvecklas i sitt MM under MMU. Hen upplever en känsla av 

att redan kunna allt. ”Jag kan redan allt. Jag brukar skriva rätt mycket, typ en roman och 

dikter och så här. För mig är det så här ingenting viktigt och ingenting nyttigt”. Att Alexis 

skulle lära sig mer i svenskan tack vare MM är inget som hen upplever, däremot gynnar MM 

utvecklingen och lärandet i andra ämnen som exempelvis matematik, fysik och kemi. Alexis 

läste 1:an, 2:an och en termin av 3:an på gymnasiet i Syrien. ”Så jag har mycket 

ämneskunskaper men när jag läser den [olika ämnen] på svenska blir det skitsvårt även om 

jag har kunskapen för att jag läser om det på ett annat språk”. Hen skulle mycket gärna läsa 

andra skolämnen, som exempelvis matematik, fysik, historia och kemi, på MM. Alexis 

uppger att MM skulle vara en självklar tillgång och hjälp vid vidare studier på universitet 

men tror inte att MM är till någon större nytta i arbetslivet.  

 

Kanske bara liksom att skriva det i mitt CV att jag kan liksom flera språk men inte för själva 

arbetsmarknaden, för den jag tror att det är oviktigt. Men det är bra att skriva i själva CV:t ’jag kan flera 

språk: arabiska, svenska, engelska och lite franska’, om man skriver så liksom.  

 

Huruvida lärarna på Alexis skola uppmärksammar hens MMU beror på vilken lärare det är 

och vilken relation hen har till den läraren. På frågan om lärarna i fråga verkar intresserade 

eller uppmuntrande svarar Alexis: ”Jag vet inte riktigt. Jag har inte något prat om det med 

mina lärare, så jag vet inte…”. MMU är alltså något som inte uppmärksammas av andra 

lärare.  
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 Billie anser att hen utvecklas främst skriftligt i MM. Under sin tidigare skolgång i Irak fick 

hen inte många skrivuppgifter i sin undervisning. Detta har gjort att skriftspråket är något 

som utvecklats extra mycket i MM men även i andra ämnen. Billie lyfter fram det faktum att 

de inte skrev särskilt mycket inom något ämne i hemlandet.  

 

Om jag tänker i modersmål 1 min utveckling med skrivuppgiften har utvecklats i svenska också jag var inte 

så bra på att skriva texter. I mitt hemland vi skriver inte ganska mycket uppgifter på olika språk. Om jag tar 

på engelska vi bara skriver några paragrafer [meningar/rader] vi hade inte så mycket skrivuppgifter. Men när 

jag började i Sverige jag hade skrivuppgifter som jag har aldrig skrivit sådana uppgifter [i hemlandet]. Men i 

kurdiska också jag fick lära mig vissa saker som jag kan använda mig i svenska också. Så det helper mig att 

skriva uppgifter.  

 

Skriftspråket är det som främst utvecklats hos eleven men hen framhåller att det sker en 

utveckling i svenskan och andra ämnen också tack vare MMU. Billie framhåller att kunskap 

om textuppbyggnad är något som gynnar utvecklingen av andraspråket svenskan:  

 

Speciellt med text, stil och delning i texten… hur man kan uppbygga en text. När jag tänker jag tänker på 

vad jag ska skriva på kurdiska och sen vad jag ska skriva på svenska. Om jag har en bra uppbyggnad på 

kurdiska då jag också har bra uppbyggnad på svenska.  

 

Vad gäller utvecklingen i andra ämnen än svenskan påpekar Billie att hen lär sig mycket tack 

vare MMU eftersom de får lära sig mycket om olika samhällsområden på kurdiskan.  

 

Vi pratar om vissa områden i samhället som jag aldrig har pratat om och att vi kollar på film, läser böcker 

och sånt.. Som vi får höra vad dom andra tycker. Speciellt som vi i gruppen i kurdiska. Två av oss har varit i 

Kurdistan länge och två av dom andra har varit i Sverige jättelänge. Vi får olika intrycken från varandra, vi 

får lära oss vad dom andra tycker och vad vi tycker.  

 

Billie beskriver att MM har haft stor inverkan på hens självförtroende, särskilt i andra ämnen.  

 

Speciellt modersmål hade en stor roll inne i mig. Jag blev [någon] som kunde prata i klassen utan bry mig 

jag hade fel i språken, och vem hör mig eller lyssnar på mig. För att det var lite svårt att prata i en stor klass 

där alla, dom mesta, är svensk och jag har bara varit här i tre år, mitt språk är inte den perfekta.  

 

Att få läsa andra skolämnen på sitt MM är något som Billie gärna skulle göra, särskilt vid 

prov. ”Speciellt ofta när jag har prov jag förstår inte vad frågan vill för svårighet i språket”. 
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Billie beskriver en frustration över att inte kunna prestera på grund av bristande kunskaper i 

språket, att inte kunna svara och förstå uppgifterna, när ämneskunskaperna finns där men inte 

på svenska. ”Ibland är det svårt att få fram vad man menar som om man inte har orden för 

det”. Billie uppger att det skulle vara bättre att få läsa andra ämnen, (dvs. andra än svenska), 

på sitt MM. Detta för att slippa det arbeta hen nu lägger ner på att översätta det som står i 

exempelvis fysikboken.  

Huruvida MM kan vara till nytta vid eventuella framtida universitetsstudier vet inte Billie 

men däremot tror hen att MM kan vara till hjälp i det framtida arbetslivet. Främst när det 

gäller att ta tillvara på kunskaper och information och översätta mellan MM och svenskan. 

Något annat som Billie lyfter fram är vikten av att kunna sitt MM för att det är en stor del av 

en persons vardag.  

 

Ja, absolut. Modersmålet har en stor del av vårat liv. Speciellt om jag tar kurdiskan för många tycker att vi 

har ingen land så det betyder vi finns inte. Men våran språk har jättestor roll i våran vardagar. Vi använder 

våran språk i skrivit och tal också så kurdiskan helper mig utveckla andra språken också. Så om jag kan inte 

kurdiska hur ska jag förstå svenska och översätta till kurdiska?  

 

Billie uppfattar inte att lärarna på skolan uppmärksammar att hen läser MM. Möjligtvis att 

hens mentor uppmärksammar MM någon enstaka gång men inte mer än så.  

 Charlie anser sig utvecklas i MM genom att lära sig att översätta från svenska till bengali 

och tvärtom. Det är också just förmågan att översätta mellan språken som hen lyfter fram som 

ett exempel på hur svenskan utvecklas tack vare MM. ”Om jag får svår text i skolan jag går 

till min [modersmåls-]lärare och han helper mig på den här texten. Han översätter för mig den 

texten [till bengali]”. Gällande andra ämnen uppger Charlie att det går bra och att hen 

utvecklas. Hen betonar att problematiken ligger i läsförståelsen och skrivandet i svenskan. 

”Andra ämnen det går bra. Det är bara svenska jag har problem med läsförståelse och 

skrivning”. Charlie vill inte läsa andra skolämnen på MM utan svarar: ”Nej, jag vill läsa på 

svenska och engelska”. Vidare uppger Charlie att hen inte tror att MM kommer att vara till 

någon nytta vid framtida universitetsstudier utan hen menar att det är svenskan och engelskan 

som är viktigast på universitetet. Däremot kan MM vara till nytta i ett framtida arbetsliv – 

beroende på var hen kommer att jobba: “Det beror på vilken plats jobbar. Om jag jobbar 

någonstans i Bangladesh ja, då jag pratar bengali men om jag jobbar i Sverige nej. Beror på 

vilka jag jobbar med”. Charlie tycker att lärarna, främst sin mentor, på skolan 
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uppmärksammar hens MMU. 

 Ellis uppger att det är svårt att avgöra hur mycket hen utvecklas i MM eftersom det är 

långt mellan gångerna och hen läser ett studieförberedande gymnasieprogram som innebär 

mycket plugg i samtliga ämnen. Läxorna från modersmålslektionerna kommer ofta i 

skymundan i förhållande till annat skolarbete. Det som Ellis anser sig utveckla i MM är 

ordförrådet inom olika teman. ”Jag lär mig många nya ord och vi pratar om väldigt bra teman 

och jag tycker att det är intressant när vi pratar om livet och breda frågor”. Ellis upplever inte 

att hen utvecklas mer i svenskan tack vare MMU. Däremot anser Ellis att hen utvecklas mer i 

svenskan är i kurdiskan. ”Jag utvecklar mig mest i svenskan än i kurdiskan. Man översätter 

vissa ord i kurdiska till svenska och då lär jag mig vissa ord”. Huruvida MMU spelar roll för 

utvecklingen i andra skolämnen beror på vilka teman de tar upp på MMU, säger Ellis. 

”Ibland handlar det om samhällsfrågor och sånt och då kan den [MMU] hjälpa om vi har 

pratat om samma tema på modersmålslektionen”. Hen vill inte läsa andra skolämnen på sitt 

MM utan menar att det är lättare att läsa dem på svenska. ”Nej, jag vill läsa på svenska. Det 

blir lättare att lära mig [andra ämnen] på svenska”. Om MM kan vara till hjälp vid framtida 

universitetsstudier ställer sig Ellis tveksam till men hen tror att MM kan gynna framtida 

arbetsliv. ”Ja, om jag blir kanske, för jag vill bli, tandläkare eller läkare och om mina 

patienter eller kollegor kan kurdiska så kan vi kommunicera med varandra på kurdiska och då 

kanske det inte behövs en tolk till exempel och det kanske hjälper…”. Ellis upplever inte att 

lärarna är direkt uppmuntrande eller intresserade av att hen läser MM däremot upplever hen 

att de ibland visar hänsyn till hens bakgrund och ursprung.  

 Francis upplever att det bästa sättet att utvecklas i ett språk är genom att läsa böcker och 

uppger att hen utvecklar både sin läsförmåga och sitt ordförråd på MM: ”Det bästa sättet att 

man utvecklas i sitt språk är läsa mycket böcker och lyssna också. Sånger som är naturliga. 

Det är också viktigt läsa nyttiga böcker”. Francis upplever att hen lär sig mycket och 

utvecklas mycket i svenskan tack vare MM.  

 

Jag lär mig mer svenska. Till exempel när jag kom till Sverige jag kunde inte förstå svenska. Och jag hade 

tagit min telefon i Studi.se sen det finns i somaliska språk texter och uttal. Sen jag lyssnade på lektionen. Det 

är mitt språk [somaliska] som hjälper mig att förstå och lära mig till exempel om jag har prov eller något 

som är jätteviktigt att förstå. I Studi.se jag kan skriva på svenska och lyssna på somaliska och tvärtom. Jag 

kan översätta mellan språken.  

 

Francis fortsätter att berätta att hen även anser sig utvecklas mer i andra ämnen tack vare 
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MM. Hen berättar ett exempel från ämnet historia: 

 

Jag har till exempel lärt mig mycket om historia. Historia lärde jag mycket om när jag var i mitt hemland. 

Den informationen har jag sparat i min hjärna och när jag är på lektionen jag kan ta ut min hjärna 

[informationen] och det hjälper mig att förstå för jag har lärt mig det tidigare på mitt modersmål. Också 

språket hjälper mig för det är lättare att spara [i minnet] något som är mitt språk.  

 

Även om Francis uppger att hen lär sig mycket i andra ämnen tack vare MM så vill hen inte 

läsa andra ämnen på somaliska.  

 

Nej, jag skulle inte kunna det eftersom jag kan somaliska och jag vill lära mig svenska. Här i Sverige man 

pratar inte somaliska utan man pratar mest, alla pratar, svenska och därför jag måste lära mig svenska så jag 

kan gå vidareutbilda mig och skaffa ett jobb och andra saker som man behöver.  

 

Hen anser att MM kan gynna framtida universitetsstudier men menar att om man tagit sig 

igenom gymnasiet och klarat det så har man lärt sig allt man behöver för att kunna studera 

vidare på universitetet, MM är alltså inte till hjälp om man kan allt på svenska. MM i 

arbetslivet ser Francis som något positivt och som kan komma till pass i vissa situationer: 

”Det kan hjälpa mig till exempel om man träffar folk som pratar somaliska. Och dom kan inte 

svenska till exempel jag kan hjälpa dom på mitt språk”.  

 Francis upplever att lärarna på skolan uppmärksammar att hen läser MM och att de är 

intresserade.  

 

4.4 Omkringliggande omständigheter som påverkar attityder och 

erfarenheter  
 

Alexis har sin MMU på en annan gymnasieskola i Uppsala. I samma klass går även några 

andra elever från hens SVA-klass. Alexis läser MM en gång i veckan och undervisningen är 

på onsdagar mellan klockan 17-19. Vanligtvis slutar lektionen redan efter 1,5 timme. Hen 

berättar om hur det går till när de har MMU:  

 

En vanlig klass och en vanlig lektion. Det är alltid kaos på modersmålslektionerna. Kanske för att alla lär sig 

jättesnabbt av varandra och när alla lär sig så snabbt så blir det mycket snack… Läraren blir ofta mycket arg. 

Eleverna snackar mycket och läraren är jättearg.  
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Alexis berättar att de är många elever på arabisklektionerna, ungefär 35-40 elever, det är 

alltså en mycket stor klass men hen känner alla de andra eleverna. Alexis berättar om vad de 

brukar göra på modersmålslektionerna:  

 

Mest läsning. Sen kanske vi rättar på svenska. Exempel: en text som går runt i hela klassen, sen vi kan 

diskutera den och frågor. Sen någon analys av den. Även grammatik, lite att vi skriver. En gång per termin 

har vi muntligt.  

 

Billie har sin MMU på en annan gymnasieskola i Uppsala. Ingen från Billies klass deltar i 

MMU i ämnet kurdiska. Hen läser MM en gång i veckan och undervisningen är på tisdagar 

klockan 17.00 och håller på i en timme. Nu när MMU är på distans håller de sällan på en hel 

timme. Ofta har de gemensamt i en halvtimme och sedan får de en uppgift att göra och lämna 

in när lektionen slutar en halvtimme senare.  

 Billie känner de andra eleverna lite grann eftersom de läser MM tillsammans men de 

umgås inte utanför modersmålslektionerna. Totalt är de fyra elever i Uppsala som läser den 

kurdiska dialekten sorani. Modersmålslektionerna ser väldigt olika ut och innehåller 

varierande uppgifter. Billie berättar om vad de gör på lektionerna: ”Vi läser en text, ser en 

film, ser ett [film]klipp, vi skriver tal, läraren skriver namn [på whiteboardtavlan] och vi 

diskuterar. Vi gör olika aktiviteter för att kunna få betyg i kurdiska”. 

 Innan intervjun avslutades fick Billie frågan om hen kände att det var något mer som hen 

ville berätta om kring MMU som inte kommit upp under intervjun. Billie tänkte en kort stund 

och svarade sedan:  

 

Modersmål alltså värden av modersmålsbetygen är mindre värden än andra språk. I spanska och andra 

moderna språk dom får meritpoäng men vi får ingen meritpoäng. Ofta i skolorna dom säger ’strunta i 

modersmål du behöver ingen modersmålsbetyg’. Modersmålsbetygen/poängen blir utökade [se förklaring 

nedan]. Det blir inte så mycket värt. 

 

En slags uppgivenhet framkommer tydligt, Billie lyfter fram vikten av meritpoäng och 

fortsätter: 

 

För att jag läser modersmål får jag inte läsa moderna språk. Nu blir jag tvungen att läsa fler kurser för att få 

meritpoäng. Jag tror absolut att många väljer bort modersmål för moderna språk på grund av där får de 

meritpoäng. Alla jagar efter meritpoäng. Nu har jag valt till engelska 7 och matte 5 för att få meritpoäng. Nu 
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har jag 200 utökade poäng på grund av modersmål. Sen i min exam det behövs inte att dom skriva dom 200 

poäng som jag läste på modersmål så kanske sen när det blir så där utökat dom tar bort två år av min 

undervisning på kurdiska.  

 

När poängen för modersmålsbetygen blir en utökning på den sammanställda betygssumman 

och inte syns tydligt i elevernas betyg när de tar sin gymnasieexamen uppstår en uppgivenhet 

och en känsla av onödigt arbete (bortkastad tid). Utökad poäng är när en kurs läses utanför 

gymnasieprogrammets 2500 poäng och därmed inte räknas med i elevens jämförelsetal vid 

ansökning till eftergymnasial utbildning.   

 Charlie har sin MMU på en annan skola. De andra eleverna i hens sprint-klass går också 

på MMU men hen är den enda i klassen och på skolan som har bengali som MM. 

Undervisningen i bengali är en gång i veckan på  onsdagar klockan 17.30 och pågår i en 

timme. Det är 13 elever i bengali-klassen, Charlie inräknad, och Charlie känner fem av de 

andra. På modersmålslektionerna arbetar de mest med läsförståelse även om de också har 

muntliga uppgifter varje vecka. Charlie berättar om lektionerna: ”Läsförståelse mest. Också 

muntligt om olika ämnen. Politiks, spel, eller regler hur det går till i Sverige. Läsa skriva, 

prata på lektionerna men mest läsförståelse. Vi pratar varje vecka”.  

 Ellis har undervisningen i MM på en annan gymnasieskola i samma stad. Ingen av 

klasskamraterna i SVA-klassen läser kurdiska kurmanji som MM, men det finns en annan 

elev som läser den andra kurdiska dialekten, sorani. Ibland brukar de jämföra sina dialekter: 

”ibland när vi pratar jämför vi ord på våra dialekter eftersom det är samma språk”. 

Modersmålslektionen är en gång i veckan på måndagar, börjar klockan 17.00 och varar i två 

timmar. De är färre än 10 elever i gruppen som läser kurmanji och Ellis har lärt känna de 

andra på modersmålslektionerna. Ellis berättar att det är mycket läsförståelse blandat med 

diskussioner och ordförståelse, och hen beskriver hur det går till på lektionerna:  

 

Läraren kommer också får vi så här häften med olika texter som vi läser och sen svarar på frågor. Vi svarar 

tillsammans eller så får vi dom där frågorna som läxa. Också går vi igenom hela texten liksom, vi läser 

tillsammans, varje elev får ett stycke av texten och sen läser vi. Ibland dyker det upp nya ord och då tar vi 

upp dom på tavlan.    

 

Ibland diskuterar de även hur man kan bevara det kurdiska språket. En gång per år har de ett 

prov som utgår från de texter som de jobbat med under läsåret. Ellis upplever att 

modersmålslektionerna inte är särskilt betungande: ”Det är inte jättehård press på eleverna 
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och det är det som är bra. Utan det är bara att vara med i lektionen och att koncentrera sig och 

lära sig något nytt”. Ellis lyfter fram några omständigheter som påverkar hens attityd till 

MMU negativt och kritiserar mer specifikt MMU:s tid, plats och längd: 

 

När den är tiden och var den är. Det skulle vara bättre om den var i skolan [hens skola] så slutade jag liksom 

stressa mig. Hur jag ska ta mig till skolan, jag måste passa den här bussen, jag måste gå den här tiden och så. 

Så det skulle vara mindre liksom stress för mig liksom om den var på skolan och sen på kvällen. Det kanske 

vore bra om den delar i två. Eftersom den håller på i två timmar och man kunde ha kanske en timme liksom 

på måndagen och en, den andra timmen, kanske nån annan dag under veckan. Ja, det kanske skulle vara 

bättre tror jag.  

 

Francis har sin MMU på en annan skola. Undervisningen är en gång i veckan, varje tisdag, 

och pågår en timme. Hen upplever att det räcker med en lektion somaliska per vecka. En 

annan elev från Francis sprint-klass går också på modersmålslektionerna i somaliska och 

totalt är de 38 elever som läser somaliska. Men vanligtvis är det bara omkring 25 elever som 

är på lektionerna. Vid frågan om Francis känner de andra eleverna i klassen skrattar hen 

hjärtligt och svarar sedan:  

 

Ja, vi känner varann eftersom vi har samma språk. Vi kan säga vi är inte som svenskar, okej? Vi är lite 

öppnare. Om vi har samma språk spelar det ingen roll om vi känner varann eller inte bara vi vet vi pratar 

samma språk så vi kommer att känna varann.  

 

Francis berättar hur det går till på MMU. Läraren börjar med att förklara vad de ska göra och 

vilka uppgifter de får. Sedan läser de texten och svarar på frågor. ”Dom som inte kan skriva 

eller dom som inte kan lära skrivningen dom svarar muntlig på frågan”. När de slutar får de 

några uppgifter att arbeta med hemma tills de ses nästa gång. Främst behandlar de läsning på 

modersmålslektionerna men de svarar också på frågor och diskuterar olika teman. Francis 

berättar att de även läser om traditioner och kulturer i hemlandet och hur man lär sig att 

anpassa sig i Sverige också.  

 Vid intervjuns slut fick Francis chans att berätta om det var något mer hen ville lyfta fram 

kring MMU som inte kommit upp tidigare under intervjun. Francis svarar:  

 

Det finns inte mycket att berätta bara att tiden som inte bestämmer. Jag slutar lektionen klockan tjugo över 

fyra och jag har modersmålet klockan fem, det är kort tid mellan. Man kan säga att hinna till lektionen det är 

lite kort tid. Jag slutar också halv sju [på kvällen] och jag bor utanför Uppsala. Det stämmer att hinna med 
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bussen också. Det är rörigt lite också att hinna fixa med biljett till bussen. Det tar mycket tid ta sig till 

modersmålet. Skola på dagarna på ett ställe, modersmål på en annat ställe och bor på en annat ställe, det är 

mycket…  

 

Francis presenterar många faktorer som påverkar MMU som hen själv inte kan påverka eller 

styra över.   

 

5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras dels resultaten av undersökningen men även en diskussion av 

metodval.  

 
5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka andraspråkselevers attityder till och erfarenheter 

av MMU och om det finns omkringliggande omständigheter som påverkar dessa attityder, 

erfarenheter och värderingar. Studien ämnade även ta reda på om eleverna upplever att MMU 

gynnar deras lärande och språkutveckling positivt.  

De resultat som presenterades visade att majoriteten av informanterna tycker att MMU är 

viktig och har en positiv attityd till ämnet. Detta dels för att MMU ger dem möjlighet att 

bevara sitt ursprung men även för att MMU hjälper dem att stärka sin identitet, sitt 

självförtroende och sin självkänsla. Den enda som inte tycker att MMU är av betydelse är 

Alexis. Hen anser inte alls att MM är viktigt att läsa utan snarare onödigt men uppger 

samtidigt att MM är av betydelse för andra generationens invandrare (elever födda i Sverige 

vars föräldrar har annat ursprung). Både Alexis och Billie framhåller vikten av MMU för de 

klasskamrater som bott i Sverige en längre tid (alt. födda i Sverige). De anser att MMU ger 

dem möjligheten att bevara sitt ursprung och att de får lära sig om sin kultur, sitt språk samt 

får lära känna andra med samma ursprung. Billie framhåller att MMU ger hen mod och 

självförtroende att våga prata och ta för sig även i andra ämnen. Alexis däremot tycker att 

MMU varken är viktigt eller gynnsamt.  

Huruvida informanterna anser sig utvecklas i MM, andraspråket svenska och andra ämnen 

varierar. Vissa anser sig utvecklas mycket i MM (exempelvis skrivförmåga, läsförmåga och 

ordförståelse) medan en elev, Alexis, inte märker av någon utveckling i MM överhuvudtaget. 
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Alexis menar att hen redan kan allt i MM och därför hjälper MMU varken till att utveckla 

kunskaperna inom ämnet eller som hjälp för att utvecklas i svenskan. I vilken utsträckning de 

utvecklas i svenskan och andra skolämnen tack vare MM varierar. En del uppger att de lär sig 

mer i andra ämnen och att det är MM:s förtjänst eftersom de har ämneskunskaper från sina 

hemländer. Vad gäller nyttan av MM vid universitetsstudier och i arbetslivet tror vissa att de 

har hjälp av sitt modersmål och andra inte.  

De omständigheter runtomkring som främst påverkar elevernas attityder till och 

erfarenheter av MMU är läraren i ämnet samt undervisningens plats, tid och längd. Det 

faktum att MMU är förlagd på en annan skola innebär att det ofta är stressigt för dem att ta 

sig mellan skolorna. Dessutom innebär MMU långa dagar för informanterna då MMU är efter 

ordinarie skoltid. Detta skulle kunna medföra att vissa elever väljer att avstå MMU trots att 

de är berättigade den. Francis lyfter fram ett antal faktorer som påverkar inställningen till och 

upplevelsen av MMU: den sena tiden och de långa dagar detta innebär; problematiken att ta 

sig mellan skolorna på kort tid; bussförbindelserna; och stressen dessa faktorer mynnar ut i. 

Problematiken som Francis framhåller berör även andra elever i undersökningen. Hur 

eleverna värdesätter MM och MMU avgör om de ändå väljer att läsa MM, trots de negativa 

omständigheterna.  

Vissa informanter vittnar om alltför stora elevgrupper eller motsatsen för små grupper och 

just detta med gruppernas storlek är något som i sin tur påverkar lärarens arbete. Axelsson 

(2013) menar att läraren har till uppgift att utmana eleverna kognitivt och ge dem stöttning 

tills de klarar sig själva och genom detta ska elevernas engagemang öka för studierna. I 

föreliggande studie framkommer det att vissa MMU-grupper har upp till 40 elever vilket 

påtagligt försvårar lärarens uppgift. Det är svårt för läraren att anpassa uppgifter som är 

kognitivt utmanande efter varje enskild individ då eleverna i en klass sällan befinner sig på 

samma nivå. Om elevgruppen är uppåt 40 elever blir detta en, i stort sett, omöjlig uppgift för 

läraren. Något som är anmärkningsvärt gällande Billies MMU är att kommunen valt att 

anordna MMU i sorani. Det är anmärkningsvärt eftersom kommunens skyldighet att anordna 

MMU, enligt Skolverket (2020a), kräver att det är minst fem elever som deltar. I Billies 

MMU-grupp är de bara fyra elever som deltar men ändå väljer kommunen att anordna MMU 

i språket trots att de inte är skyldiga det. Detta är mycket positivt för de berörda eleverna. I 

Billies fall är det tur att hen trots detta får läsa MM eftersom hen är en av de elever i 

undersökningen som värdesätter MMU mest. Att Billie värdesätter MMU högt är inte oväntat 

med tanke på att hen inte fått använda sig av sitt MM i skolan i sitt hemland. Här i Sverige får 

Billie möjlighet att läsa och utveckla sitt MM, något som gynnar hens lärande och 
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språkutveckling, dessutom ges eleven möjlighet att bevara sitt ursprung.  

 Billie lyfter fram MM:s värde i förhållande till andra ämnen som en annan omständighet 

som påverkar attityden till MMU. Det faktum att MMU är mindre värd än andra ämnen 

eftersom detta ämne inte genererar i meritpoäng påverkar valet att läsa MM. Vissa elever 

väljer bort MM trots att de är berättigade att läsa ämnet och kanske kan det ses som en följd 

av avsaknaden av meritpoäng för MM.  

Ganuza & Hedman (2018) framhåller i sin forskning betydelsen av läsförståelsen i MM 

för läsförståelsen i andraspråket. De betonade även läsförståelsens plats i MMU och 

förklarade denna snedfördelning av lektionsutrymme med den begränsade 

undervisningstiden. MMU:s undervisningstimmar är mycket begränsade och gör det svårt för 

lärarna att aktualisera allt som står i kursplanen därför blir det i praktiken mycket fokus på 

läsning och träning av läsförståelse. Eftersom läsförståelsen har visat sig ha stor inverkan på 

elevernas skolframgångar kan det ses som en väl avvägd prioritering. I denna uppsats studie 

framkommer det att träning av läsförståelse är det som MMU främst innehåller. Samtliga 

informanter betonar läsförståelsens plats i MMU. Några informanter uppger större variation 

av uppgifter än andra. Diskussioner av texter, kulturella traditioner och diverse 

samhällsämnen, grammatik, skriftliga uppgifter, ordförståelse och filmvisning är exempel på 

andra uppgifter som eleverna lyfter fram. Även om det är mest fokus på läsförmågan får de 

också arbeta med sin skriftliga och muntliga förmåga. Dessutom anser många informanter att 

de utvecklar just sin läsförmåga i MM vilket borde innebära att de således utvecklas mer i 

andraspråket och påverkar deras betyg i även andra skolämnen positivt. 

Axelsson (2013) belyste Thomas & Colliers studier som visat att ett barns utveckling av 

tänkande och lärande hämmas om hen endast får undervisning på andraspråket. Eleverna i 

denna studie är dock lite äldre än deltagarna i Thomas & Colliers studie. Samtliga är i 

gymnasieåldern, och dessutom relativt nyanlända (de har varit i Sverige mellan 2-4 år). 

Således kommer de inte att nå samma språkliga och ämnesmässiga nivå som de enspråkiga 

eleverna i samma ålder (vilket var fallet i Thomas & Colliers undersökning) eftersom de inte 

fått utveckla både sitt MM och andraspråk parallellt under så lång tid. Både Ganuza & 

Hedmans studie och Thomas & Colliers undersökning bekräftade interdependenshypotesen 

och den är värd att lyfta fram även i fråga om en elev i denna undersökning. Alexis har en 

hög nivå både språkligt och ämnesmässigt jämfört med de andra och har haft snabba framsteg 

i andraspråket svenska. Hen är bland undersökningsdeltagarna som varit i Sverige kortast tid 

(2,5 år) men har trots detta kommit långt i sin språkutveckling. Alexis läser redan på 

gymnasiet till skillnad från Charlie och Francis som varit i Sverige nästan lika länge (2 år) 



37 

 

och läser sprint. Alexis har redan tagit sig igenom samtliga fyra steg på sprint och har nu 

snart avklarat sitt första år på gymnasiet. Alexis uppgav att hen läst stor del av gymnasiet i 

Syrien och detta bevittnar att hens utveckling av tänkande och lärande på MM är mycket 

fundamentala vilket kan ha bidragit till att framstegen i svenska skett så snabbt. Dock är det 

anmärkningsvärt att det är just Alexis som anser att MMU inte är viktig och som varken anser 

sig utvecklas i MM eller i andraspråket svenska tack vare MMU.  

Sprint-eleverna upplever att lärarna på deras skola uppmärksammar att de läser MM och 

att de är intresserade på ett annat sätt än vad SVA-eleverna gör. Kanske kan detta ha att göra 

med den inkludering som Axelsson (2013) betonar som viktig, särskilt hos de nyanlända 

eleverna. En inkludering av elevernas MM syftar till att minska en ev. kulturchock i början 

och kan även stärka deras självkänsla och identitet. Tack vare att lärarna uppmärksammar 

elevernas MM och MMU visar dem uppskattning som sprinteleverna i undersökningen 

uppenbarligen märker av. 

Vad gäller synen på de egna språkliga resurserna uppger alla informanter att MM är det 

språk som de talar i hemmet. Majoriteten av eleverna anser även att MM är det språk de talar 

bäst, med undantag för Ellis som anser att svenska är det språk hen talar bäst. Språket de 

använder mest varierar: i skolan talar de alla svenska och därför har vissa uppgett att 

svenskan är det språk de talar mest, med tanke på att de vanligtvis spenderar stor del av sin 

tid där, medan andra uppger att de talar sitt MM mest. Med sina kompisar använder de flesta 

sig av många av sina språk. 

Vissa elever skulle uppskatta att läsa andra ämnen på sitt MM medan andra vill läsa allt på 

svenska. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de som uttrycker en vilja att läsa andra 

skolämnen på sitt MM är två av de elever som kommit längre i sin språkutveckling i svenska 

medan de två sprint-eleverna vill läsa allt på svenska. Det kan tolkas som att SVA-eleverna 

känner sig trygga i sin svenska på ett annat sätt än sprint-eleverna och att de därför vill läsa 

andra ämnen, som de läst tidigare i sitt hemland, på sitt MM. Den SVA-elev som avviker och 

också vill läsa alla skolämnen på svenska är Ellis och med tanke på att hen uppskattar att 

svenska är det språk hen behärskar bäst är det inte så konstigt. Det skulle helt enkelt bli 

svårare för eleven i fråga att läsa andra ämnen på sitt MM eftersom språkfärdigheten inte är 

densamma.  

Arnstad (2017) presenterade en definition av MM utifrån språkliga mönster, normer och 

samhällsvärderingar och med tanke på den definitionen (se kap. 2.1) är det tydligt att 
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modersmålsbegreppet är problematiskt. Eleverna som deltar i undersökningen har valt att 

värdera sina språkliga resurser på olika sätt. Något som är intressant är att både Billie och 

Ellis har kurdiska som MM och att de därför tvingats lära sig arabiska, som var skolspråket, i 

tidig ålder i deras respektive hemländer. Billie uppger att endast sorani är hens MM medan 

Ellis identifierar både kurmanji och arabiska som sina MM.  

 En annan möjlig definition av MM att det skulle vara det språk man behärskar bäst och 

använder mest problematiseras i elevernas svar. När det gäller vilket språk eleverna anser sig 

behärska bäst svarar alla informanter utom en sitt MM. Ellis svarar att svenska är det språk 

hen behärskar bäst och kanske har det att göra med hens språkmässigt krokiga bakgrund. 

Först påtvingades Ellis ett andra MM och sen under sitt första år i Sverige fick hen inte gå i 

skolan överhuvudtaget vilket ledde till ett allmänt avstannande av lärande och 

språkutveckling.  

Många av eleverna uppger dessutom att andraspråket svenska är det språk de talar mest. 

De alternativa begrepp till MM som Axelsson (2013) föreslår kan kanske bättre förklara 

elevernas värderingar av deras språkliga resurser. Ellis till exempel anger att hen har störst 

språkfärdighet i svenskan men kurmanji är det språk hen ärvt och känner en tillhörighet med. 

Alla elever har ett språk de ärvt från sina föräldrar, de flesta identifierar sig med detsamma 

men vad gäller språkfärdighet har de alla ett antal språk de lärt sig och behärskar även om 

färdighetsnivån är varierande i dessa. Att Billie inte uppger och värderar arabiskan, trots att 

hen talat det i nästan hela sitt liv, kan tolkas som att det är ett språk som hen varken känner 

anknytning till, tillhörighet med eller har ärvt av sina föräldrar. Däremot är det ett språk som 

uppenbarligen dominerade i Billies tidigare närsamhälle men trots detta räknar hen detta 

språk inte till de egna språkliga resurserna.  

 
5.2 Metoddiskussion 

 

Beträffande metodval i den här studien finns det några styrkor och svagheter att lyfta fram. 

För det första hade det varit fördelaktigt att genomföra intervjuerna genom ett personligt 

möte med informanterna. Detta var dessvärre inte genomförbart med tanke på den då, under 

våren 2020, pågående Coronapandemin. Men fördelen med de distanserade intervjuerna var 

att intervjuaren kunde vara mer objektiv samt aktiv i sin roll som lyssnare under intervjuerna. 

Intervjuerna kunde ändå ske som ett slags ”personligt möte” eftersom de genomfördes via ett 

videosamtal i Google Meet.  



39 

 

 Ytterligare en möjlig svaghet är de relativt få deltagarna i studien. Även denna 

begränsning kan ses som en effekt av pandemin då alla gymnasieskolor i länet var stängda 

vid undersökningens tidpunkt. Att eleverna dessutom går på samma gymnasieskola skulle 

kunna tala för ett smalt perspektiv i frågan. Men eftersom samtliga informanter läser olika 

MM lyfts fem olika perspektiv fram och bredden i belysningen av frågan expanderar. Valet 

att intervjua elever från samma skola gjorde det också enklare att komma i kontakt med fler 

elever, särskilt eftersom en kontakt redan var etablerad med en undervisande lärare på den 

aktuella skolan.  

 

6 Slutord 

 

Av denna undersökning kan följande slutsats dras: trots att det finns ett antal sämre 

omkringliggande omständigheter, såsom exempelvis plats och tid för MMU, är det uppenbart 

att MM ändå är mycket viktigt för eleverna. Så pass viktigt att de trots omständigheterna 

väljer att läsa det.  

Med tanke på de rådande omständigheter med en pågående pandemi vid tidpunkten för 

studiens genomförande, och de begränsningar som nämnts i metoddiskussionen ovan, finns 

det mycket som kunde gjorts annorlunda. Med tanke på uppsatsen begränsade omfattning 

finns det dessutom mycket att forska vidare om. En möjlighet är att jämföra två grupper av 

andraspråkselever, en grupp elever som är relativt nyanlända och en grupp elever som vuxit 

upp i Sverige (bott länge/fötts i Sverige). En annan möjlighet är att undersöka elevgruppen 

som avstår från MMU och ta reda på vad som påverkar deras val att avstå.   

Avslutningsvis hoppas jag innerligt att MMU blir mer synlig i skolorna – för elevernas 

skull främst, men även för oss blivande lärare i svenska som andraspråk. Med tanke på att en 

stor del av dagens elever har ett annat MM än svenska är det av stor vikt att elevernas MM 

får ta plats i skolans vardag. Eftersom forskning i stor utsträckning visar att MM har stor 

betydelse för elevernas skolframgång samt för deras lärande och språkutveckling generellt, 

bör MM få ta större plats i skolvärlden. 
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Bilaga 

 

Bilaga 1: intervjuguide 

 

Intervjuguide till intervjuer med elever angående attityder till och erfarenheter av 

modersmålsundervisning. Frågorna är uppdelade i fyra övergripande teman: 1) 

bakgrundsinformation, 2) attityd till modersmålsundervisning, 3) erfarenheter av 

modersmålsundervisning och 4) omkringliggande omständigheter.  

  

Bakgrundsinformation  

• Hur gammal är du? 

• Var är du född? 

• Hur länge har du bott i Sverige? 

• Vilket eller vilka är dina modersmål? 

• Har du någon tidigare erfarenhet av språkinlärning? (Har du lärt dig något annat språk 

tidigare?) 

• Hur länge har du haft modersmålsundervisning? 

o Fick du själv välja att läsa modersmål? Eller var det någon som påverkade dig 

(exempelvis förälder eller lärare)?  

o Vilken information fick du om modersmålsundervisningen? Av vem?  

• Vad gjorde att du valde att läsa modersmål? Berätta! 

 

 

Attityd till modersmålsundervisning  

• Tycker du att det är viktigt att läsa modersmål? 

o Varför/varför inte? 

• När talar du ditt modersmål? 

o Vilket eller vilka språk talar du hemma? 

o Vilket eller vilka språk talar du med dina kompisar? 

o Vilket eller vilka språk talar du i skolan? 

▪ På rasterna och lektionerna? 

• Vilket språk talar du mest? 

• Vilket språk talar du bäst? 
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• Berätta vad du tycker om modersmålsundervisningen! 

• Berätta vad du tycker är bra med modersmålsundervisningen? 

o Finns det något du tycker är mindre bra med modersmålsundervisningen? 

• Vet dina klasskamrater om att du läser modersmål? 

 

 

Erfarenheter (upplevelser) av modersmålsundervisning  

• Hur tycker du att du utvecklas i modersmålet? På vilket sätt? 

• Hur tycker du att du utvecklas i svenskan tack vare modersmålet? 

o Tycker du att du lär dig mer svenska för att du läser modersmål? Berätta på 

vilket sätt! 

• Hur tycker du att du utvecklas i andra ämnen tack vare modersmålet?  

o Tycker du att du lär dig mer i andra ämnen tack vare modersmålet? 

• Skulle du vilja läsa andra skolämnen som exempelvis matematik på ditt modersmål? 

• Tror du att du kan ha nytta (hjälp) av ditt modersmål om du ska studera vid 

universitetet?  

o På vilket sätt? Berätta! 

• Tror du att du kan ha nytta (hjälp) av ditt modersmål i arbetslivet (när du börjar 

jobba)?  

• Uppmärksammar lärarna på din skola att du läser modersmål? 

o På vilket sätt? 

o Är de intresserade? Uppmuntrande? 

 

 

Omkringliggande omständigheter 

• Var har du din modersmålsundervisning? 

o T.ex. på din skola. Eller på någon annan skola.  

• Har du klasskamrater som också deltar i modersmålsundervisningen? 

• När har du den?  

o Är den inlagd i ditt schema? 

• Hur långa lektioner har du i modersmål? 

o Hur många lektioner i veckan? 

• Berätta hur det går till när du har modersmålsundervisning! 
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o Är du själv med läraren? Eller är ni flera elever? 

▪ Känner du de andra eleverna? 

o Vad gör ni på modersmålslektionerna? 

 

Avslutning 

• Är det något mer du känner att du vill berätta om modersmålsundervisningen? 

 


