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Sammanfattning  

 

Syftet med studien har varit att analysera grundskoleelevers syn på sin 

modersmålsundervisning och dess betydelse för deras språk- och identitetsutveckling utifrån 

Bourdieus teori om kulturellt kapital. En kvalitativ metod har använts där fem 

grundskoleelever har intervjuats för att besvara mina frågeställningar. Resultatet visade att 

elevernas erfarenheter varierade men ett gemensamt mönster gick dock att finna. Samtliga 

elever uppfattade undervisningens utformning i olika utsträckningar som ansträngande och 

omotiverande. Detta resulterade i de flesta fallen till negativa uppfattningar om 

undervisningens betydelse för deras språk- och identitetsutveckling. Analysen av resultatet 

visar på att undervisningen inte kom att uppfattas som ett kulturellt kapital, vilket speglar 

skolans organisation av undervisningen samt dess kulturella reproduktion. 

Sammanfattningsvis visar studien att elevernas syn på sin modersmålsundervisning inte 

sammanfaller med de riktlinjer skolverket fastställt.  
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1. Inledning 

Hemspråksundervisningen, som modersmålsundervisningen hette när jag gick i grundskolan, 

uppfattade jag som den mest värdelösa och frustrerande lektion som jag var tvungen att gå på 

en gång i veckan. Jag var tvungen att ha en extra timme när alla mina klasskamrater fick gå 

hem för dagen. Hemspråksundervisningens innehåll innefattade oftast tråkiga 

läroboksläsningar och uppgifter som innehöll sammanhang jag inte förstod. Men jag hade en 

extremt snäll lärare, vilket jag förstod jag skulle få användning av på något finurligt sätt.  

Varför jag trots mina negativa känslor gick dit varje vecka berodde på flera faktorer, dels 

mina föräldrar, dels för mina betyg. När jag gick ut årskurs 9 kan jag ärligt säga att jag inte 

ens kunde halva alfabetet på mitt modersmål, men på mitt betygspapper på avslutningen stod 

det MVG. Denna tillbakablick på mina erfarenheter av modersmålsundervisningen är den 

stora anledningen till att jag valt att göra denna studie. Mina funderingar kring detta har varit: 

Är jag ensam om denna erfarenhet? Hur uppfattar elever idag sin modersmålsundervisning 

och vilken betydelse anser de att den har? Mina intentioner är inte att låta mina erfarenheter 

prägla denna studie utan att få en genuin kunskap om elevers uppfattningar och syn på sin 

modersmålsundervisning. Jag vet med säkerhet att det inte är skolans vision för 

modersmålsundervisning att elever ska uppfatta undervisningen så som jag gjorde. De 

riktlinjer skolan har presenterat för undervisning i modersmål innefattar bland annat 

befrämjandet av elevers språk - och identitetsutveckling. Därför har jag valt att använda mig 

av språk - och identitetsutveckling som utgångspunkt i intervjuerna för att sedan analysera 

resultatet utifrån Bourdieus teori om kulturellt kapital. Jag har även valt att rikta min 

uppmärksamhet till en grupp som inom den tidigare forskningen fått en minimal fokus, det 

vill säga eleverna. Elevperspektivet har inom forskningen av modersmålsundervisning inte 

uppmärksammats speciellt mycket, vilket jag önskar göra med denna studie.  
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2. Bakgrund 

Här följer en kort bakgrundsbild av modersmålsundervisningens utveckling under 1900-talet 

samt vad modersmålsundervisningen innefattar idag och till vilka den riktar sig. 

2.1. Modersmålsundervisning: En historisk tillbakablick  

Betydelsen av modersmålsundervisning i skolor och inom politiken har det som tidigare 

nämnt, länge talats om. Under 1960- och 1970-talen började diskussionerna om 

modersmålsundervisning och flerspråkighet få en allt större plats i debatter och i tidskrifter. 

Betydelsen av modersmålsundervisning i skolor under 1970-talet började lyftas fram bland 

annat på grund av den växande arbetskrafts- och flyktinginvandringen till Sverige. Allt fler 

invandrarbarn med olika språkkunskaper (då den tidigare svenska skolan oftast präglats av 

enbart finskspråkiga elever) började i skolan. Detta innebar att politikerna var tvungna att ta 

ställning till flerspråkighetens betydelse, bland annat för elevernas identitet samt deras 

skolgång. Det tidigare ställningstagandet kring modersmålet, invandring och assimilering, 

sattes till en viss del i bakgrunden och det började istället talas om fördelarna med 

flerspråkighet på ett sätt som inte tidigare gjorts, både inom politiken och inom skolan. 

Flerspråkighet ansågs istället vara en tillgång för eleverna och deras skolutveckling. Visionen 

om modersmålstöd i skolor kom att utformas.1  

2.1.1. Före hemspråksreformen 

Sverige har under flera hundra år präglats av olika sorters av invandring. Men under det tidiga 

1900-talet bestod invandringen till stor del av nordiska invandrare. Men det var först under 

1960-talet som invandrarelever fick möjlighet att få undervisning i sitt modersmål. Under det 

tidigare 1900-talet, bestod majoriteten av invandrareleverna i Sverige av finskspråkiga 

elever.2 Kommunerna kunde då välja att ge finskspråkiga elever möjligheten att välja sitt 

modersmål som tillvalsämne i årskurs 7 eller 8.  Kommunerna var dock inte skyldiga att 

erbjuda en sådan möjlighet, utan den var frivillig. De elever som valde detta tillägg i 

tillvalsämnena var tvungna att välja bort ett annat ämne. Målet med modersmålsundervisning 

under 1960-talet var att eleverna skulle få möjlighet att behålla och kunna utveckla sin 

                                                           

 

1  Hyltenstam & Toumela 1996, s.29-30; Swartch, 1977, vol.3-4-s. 7. 

2  Lundh & Ohlson 1999, s. 55;66.  
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språkliga identitet.3 Under den senare delen av 1900-talet kom definitionen av Sveriges 

invandrare att förändras. En ökad arbetskrafts- och flyktinginvandring till Sverige, från främst 

Grekland, Italien och Turkiet, bidrog till en omdefinition och omstrukturering av 

invandrarpolitiken.4 Kraven och genomförandet av en förändrad invandrarpolitik bidrog även 

till en förändring inom skolväsendet. Tillgången till modersmålsundervisning kom att bli en 

mer komplex fråga. Av vem, hur och i vilken utsträckning ska modersmålsundervisning ges 

till invandrareleverna. Under den senare delen av 1900-talet växte betydelsen för en jämlik 

behandling samt en kulturell valfrihet där modersmålsundervisning för alla blev en självklar 

målsättning.5 

2.1.2. Hemspråksreformen 

År 1977 trädde hemspråksreformen i kraft. Reformen innebar att de tidigare valfria ordnandet 

av hemspråksundervisningen nu blev en skyldighet. Denna reform genomfördes eller 

motiverades utifrån tre perspektiv: individ, familj- och språkperspektivet. Med 

språkperspektivet menas den forskning som förklarar de positiva sambandet mellan 

tvåspråkighet och språkinlärning samt språkbevarandet och identitet.6 

 Bakgrunden till att reformen år 1977 genomförde var till stor del till den nya 

invandrarpolitiken som växte fram under 1970-talet på grund av den nya invandringen, det 

vill säga flyktinginvandring till skillnad från den tidigare arbetskraftsinvandringen. Begreppen 

jämlikhet och valfrihet var två av de slagord som präglade invandrarpolitiken. Jämlikhet stod 

för en likabehandling av svenskar och invandrare där alla ska få möjlighet till samma 

förutsättningar och tillgång till samhället. Valfriheten innebar att invandrarna själva skulle få 

friheten att välja i vilken utsträckning de ville praktisera sin kultur, vad gäller språket, 

föreningar osv. Med dessa två slagord, jämlikhet och valfrihet, krävdes ett annat 

förhållningssätt till invandrarbarn och deras skolgång.7 Barnen skulle ha samma rättigheter 

som en etnisk svensk att utveckla och upptäcka sitt ursprung. Detta ställer dock krav på 

modersmålsundervisning eftersom behärskande av sitt förstaspråk medför en gemenskap i 

familjen. Statens skyldigheter blev nu en annan, att ge stöd och förutsättningar för inlärning 

av inte enbart svenskan utan även förstaspråket, modersmålet.8 

                                                           

 

3  Hyltenstam & Toumela 1996, s. 44-45. 

4  Lundh & Ohlson 1999, s. 55;66.  

5  Hyltenstam & Toumela 1996, s.45.  

6  Hyltenstam & Toumela 1996, s.29.  

7  Hansen 2001, s. 193; Regeringens proposition 1975:26, s. 15.  

8  Hyltenstam & Toumela 1996, s.30.  
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 Det är 1970-talets hemspråksreform som har grundat vägen och tankarna för 

dagens modersmålsundervisning. Den har självfallet förändrats över tid men grundtankarna 

om valfrihet och jämlikhet finns kvar. De skolpolitiska målen under den senare delen av 

1900-talet var att utveckla och stärka den språkliga identiteten för elever med 

invandrarbakgrund.9 Det visade sig dock finnas vissa brister i det organisatoriska 

genomförandet, då reformens teoretiska vision inte riktigt kom att motsvara det praktiska 

genomförandet på grund av bristande resurser.10  

2.2. Modersmålsundervisning idag 

Idag, cirka 40 år senare, förekommer samma debatt både inom politiken och inom 

lärarutbildningarna, det vill säga, vikten och betydelsen av undervisning i modersmålet.  

Modersmålsundervisning är det som tidigare benämnts som hemspråksundervisning och 

innebär undervisning i elevers (invandrar- eller minoritetselever) modersmål. I läroplanen för 

modersmålsundervisning för grundskolan framhålls det bland annat att kunskaper i 

modersmålet är av betydelse då det gynnar lärandet generellt i skolan, både inom språk - och 

kunskapsämnena. Modersmålet är även av betydelse då det syftar till att kunna reflektera, 

förstå och värdera situationer. Genom att få undervisning i sitt modersmål ska 

självförtroendet, tryggheten i sig själv samt identiteten stärkas. Detta är syftet med 

modersmålsundervisning.11 Betydelsen av modersmålsundervisning framhålls inte enbart 

inom skolans ramar utan även inom det övriga samhället. År 2009 framfördes en ny språklag. 

Denna lag framhåller värdet av olika språkkunskaper utöver svenska. Lagen fastslår att 

personer med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla och använda sitt 

modersmål.12 Debatterna kring modersmålets och flerspråkighetens effekter och betydelse 

inom skolans samt samhällets ramar har som sagt pågått i många år. Vikten och värdet av ett 

andraspråk är tydligt formulerade i skolstadgar och samhällsdebatter, men om ett 

tillerkännande av detta värde existerar i praktiken i skolan är en annan debattfråga.  

 Med detta kan man säga att dessa debatter, läroplaner och lagar som styrker att 

flerspråkighetens och modersmålets betydelse i skolan och samhället, i alla fall i teorin. 

Därför är det intressant att även undersöka värdet av flerspråkighet i relation till 

                                                           

 

9  Hyltenstam & Toumela 1996, s. 31. 

10  Toumela 2002, s.207-208. 

11  Skolverket (2011) www.skolverket.se (2012-12-04).  

12  Regeringens proposition 2008/09, s. 153. 

http://www.skolverket.se/
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modersmålsundervisning i praktiken. Hur upplever de elever som dessa lagar och läroplaner 

gäller, sin modersmålsundervisning? 

2.2.1. Modersmålsundervisningens syfte 

Det grundläggande syftet med modersmålsundervisning idag menar regeringen är att elever i 

både grundskolan samt gymnasieskolan med utländsk bakgrund ska få möjlighet till att stärka 

sin personliga och kulturella utveckling. Undervisningen i modersmålet ska även bidra till 

främjandet av deras flerspråkiga utveckling i skolan. 13  

  Modersmålsundervisning i grundskolan erbjuds oftast utanför skoltid medan 

ämnet i gymnasiet erbjuds som ett tillvalsämne i till exempel språk. I kursplanen för 

modersmålsundervisning för grundskola står det att undervisningen syftar till att eleverna ska 

få möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, utveckla sitt tal och skriftspråk 

för att få tilltro till sin språkförmåga samt utveckla sitt språk och identitet.14 

Modersmålsundervisning i skolan ska även tillhandahålla redskap för att kommunicera, för 

lärande och tänkande. Modersmålet syftar till att ge eleverna ett varierat och värdefullt språk 

för att kunna förstå och fungera i svenska samhället där människor från olika kulturer och 

språk existerar. Tillgången till modersmålsundervisning ska även främja språkutvecklingen 

och lärandet i andra ämnen. Modersmålet beskrivs som ett värdefullt redskap för att förstå och 

verka i omvärlden.15 

 Betydelsen och värdet av kunskaper i modersmålet framhålls av både skolan och 

samhället som stark och av vikt vad gäller utvecklandet av kunskaper inom andra 

ämnesområden, språkkunskaper, identitetsskapande samt dess funktion i samhället och 

omvärlden. 

  

  

                                                           

 

13  Toumela 2002, s.203;Skolverket (2011) www.skolverket.se (2012-12-04). 

14  Skolverket (2009) www.skolverket.se (2012-12-04).  

15  Skolverket (2009) www.skolverket.se (2012-12-04).   

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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3. Tidigare forskning 

Forskningen kring modersmålsundervisning varierar en del, men det största fokuset inom 

detta fält ligger i studier som visar på modersmålets betydelse och roll för elevers kognitiva 

och identitetsutveckling. Forskning som fokuserar på elevers perspektiv är begränsad, och den 

forskning som finns är ofta inriktad på elever i de yngre stadierna.  

 Detta avsnitt har jag valt att dela upp i tre rubriker som för fram tre olika 

perspektiv på fenomenet modersmålsundervisning. Den första delen visar på 

modersmålsundervisningens betydelse för elevers språk - och identitetsutveckling. 

Maktperspektivet visar på problematiken med modersmålsundervisning och de hindren som 

kan komma att påverka främjandet av en stärkt tvåspråkighet och identitet. Den sista delen i 

detta avsnitt visar på forskning som lyfter fram ett elevperspektiv, där 

modersmålsundervisningens praxis framförs och synliggörs i förhållande till forskning 

gällande det teoretiska. Anledningen till denna uppdelning är att på ett tydligare sätt 

synliggöra forskningens olika vinklar och riktningar för att sedan även visa på hur min studie 

placerar sig i detta forskningsläge.  

3.1. Modersmålsundervisningens betydelse: Språk- och identitetsutveckling 

Den större delen av forskningen kring modersmålsundervisning fokuserar på lärandet, dess 

språkliga process samt den positiva möjligheten till utveckling inom det kognitiva och sociala 

(interkulturellt perspektiv).  

 Kenneth Hyltenstam, som är en av de främsta forskarna inom detta område 

menar att modersmålsundervisningen ska för de elever som har ett annat modersmål än 

svenska kunna använda språket som ett redskap i olika situationer. Hyltenstam visar på att ett 

utvecklat första innebär att inlärningen av sitt andraspråk blir betydligt enklare.16  

Hyltenstam & Toumela menar även att för att en tvåspråkighet ska utvecklas krävs det ett 

stort stöd för förstaspråksutvecklingen från bland annat skolan. Kunskapsinhämtningen och 

den kognitiva utvecklingen påverkas och kan även hämma kunskapsutveckling om inte en 

kombination i undervisning mellan det första språket, det vill säga modersmålet och 

andraspråket, svenskan, ges.17 Modersmålsundervisningens betydelse för elever med ett annat 

                                                           

 

16  Hyltenstam 2007, s.47. 

17  Hyltenstam & Toumela 1996, s. 40-41. 
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modersmål är väldigt stort, inte enbart för att få en tillräcklig kunskap i sitt modersmål som 

även fungerar som en komplettering för de brister som uppstått i språkets basdel men utan 

även för de andra språkkunskaper så som inlärningen av svenskan. Språkutveckling kan med 

andra ord förklaras genom att elever socialiseras in i ett språk där de successivt kan delta, 

berätta, instruera, beskriva och argumentera.18 Modersmålsundervisning kan även fungera 

som en förstärkning och trygghet i den etniska identiteten och stöd för socialisationen i 

familjen. Dessa fördelar kan dock komma att  hämmas om eleverna inte får det stöd som 

krävs i sitt förstaspråk i skolan, vilket i sin tur leder till att eleverna istället övergår 

användningen av majoritetsspråket.19  

 Tore Otterup har även i sin undersökning ”Jag känner mig begåvad bara” 

framfört vikten och betydelsen av en förstaspråksinlärning. Otterup menar att nya studier har 

visat på olika positiva samband mellan den kognitiva utvecklingen och utvecklingen av sin 

flerspråkighet.20 Även identitet, menar Otterup, är ett viktigt perspektiv då den i många fall 

sammanfaller för flerspråkiga individer med språket. Språket kan förändra och forma 

identiteter i olika kontexter med olika aktörer. Otterup definierar identitetsutveckling ses som 

”... en process där individen är delaktig i ett socialt samspel och där deltagarna genom språket 

uttrycker och förvandlar uppfattningar om sig själva liksom tolkningar av sociala roller, 

positioner och statusförhållanden.”21 Dessa fördelar menar Otterup bör flerspråkiga elever ha 

utvecklat om de får undervisning i sitt modersmål i samband med undervisning i svenska. 

Sedan menar Otterup som Hyltenstam mfl att det finns förklaringar eller faktorer som 

påverkar och hämmar dessa fördelar, som till exempel erfarenheter av olika slag.22 

 I denna studie har begreppet språkutveckling syftat till elevernas uppfattningar 

om modersmålsundervisningens betydelse för deras läs, skriv -och språkutveckling i 

modersmålet och i det svenska språket. Identitetsutveckling har syftat till om eleverna anser 

att undervisningen haft betydelse i relation till familj eller vänner samt hur eleverna väljer att 

identifiera sig. 

                                                           

 

18  Liberg 2007, s. 13.  

19  Hyltenstam 2007, s. 54-56. 

20  Otterup 2005, s.14-15.  

21  Otterup 2005, s. 173. 

22  Otterup 2005, s.14-15.  
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3.2.  Modersmålsundervisningens betydelse: Maktperspektiv 

Elisabeth Elmeroth skriver även hon i Etnisk maktordning i skola och samhället om 

fördelarna med språk och flerspråkighet men lyfter fram en annan dimension av fenomenet, 

nämligen maktförhållandet som råder inom skolans organisation av modersmålsundervisning. 

Elmeroth menar att det svenska utbildningsväsendet tillsammans med andra samhällsaktörer 

har en överlägsen makt över språket och språkets hierarkiska ordning.23  

Modersmålsundervisning har genom åren bidragit till värdeladdade debatter, samt ett 

återkommande ifrågasättande om dess position och status i skolans undervisning.24 Elmeroth 

visar att den negativa attityden gentemot modersmålsundervisning i samhället och i skolor är 

en bidragande faktor till undervisningens status. De debatter som präglat 

modersmålsundervisningens betydelse och praktik i skolor under det senare 1900-talet, där 

politiker menat att resurserna för undervisningen inte räckt till verkar även prägla denna tid.   

Elmeroth finner samma problematik i dagens skolpolitik. Resurserna i form av organisation, 

tid, plats och lärare för modersmålsundervisning har i vissa kommuner avvecklats helt och 

hållet medan andra ständigt minskar på dem.25 Den negativa attityden som präglar samhället 

och skolan kommer sedan även att prägla attityden hos elever med invandrarbakgrund, vilket 

sedan ger stöd åt politikernas reducering av modersmålsundervisning.26  Denna reproduktion 

kallar Bourdieu för den kulturella reproduktionen, som jag kommer att återkomma till i 

teorikapitlet. Sammanfattningsvis menar Elmeroth att denna bristande praxis av 

modersmålsundervisning i skolor handlar om makt, där svenska språket värderas högst och 

där modersmålsundervisning hamnar i en osynlig institutionell diskriminering.27 

  

3.3. Modersmålsundervisningens betydelse: Elevperspektiv 

Forskningen kring modersmålets och modersmålsundervisningens betydelse är som sagt 

relativt omfattande. Men forskningen utifrån ett elevperspektiv har jag funnit bristande. Det är 

väldigt sällan elevers syn på modersmålet lyfts fram och utifrån bland annat Elmeroths studie 

verkar ett elevperspektiv extremt nödvändigt. Anna Sandell är en av de få som däremot har 

framfört ett sådant perspektiv.   

                                                           

 

23  Elmeroth 2008, s.85. 

24  Elmeroth 2008, s.86. 

25  Elmeroth 2008, s. 88-89. 

26  Elmeroth 2008, s.92. 

27  Elmeroth 2008, s.106. 
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 Anna Sandell har i ”Vi förstår, du behöver inte översätta” - Elevperspektiv på 

tvåspråkig undervisning i den svenska skolan lyft fram ett elevperspektiv på hur tvåspråkig 

undervisning uppfattas i skolan. Fokuset i hennes studie ligger därför på elevernas 

erfarenheter av tillgången till modersmålsundervisning i arabisk och modersmålslärare som 

delar deras modersmål och kulturella bakgrund. Det övergripande syftet är därför att belysa 

hur elever med erfarenheter av modersmålsundervisning ser på tvåspråkig undervisning.28 

Sandells studie visade att eleverna som hade undervisning i modersmålet upplevde det som 

tråkigt och jobbigt. Inställningen till undervisningen i modersmålet upplevdes överlag som 

negativt. Lektionerna tenderade att bli osammanhängande vilket i sin tur bidrog till en brist på 

motivation till undervisningen. Detta relaterar Sandell till hur man ser på utländsk kompetens 

och Bourdieus teori om kapital där arabiska tenderar att hamna på en lågstatus placering. 

Därför anses undervisningen i arabiska inte vara lika mycket värd eller viktig, vilket resulterar 

i att varken undervisningen eller modersmålsläraren tas på allvar.29 

 Denna studie lyfter fram det ämne jag kommer att beröra i min studie.   Sandell 

har främst fokuserat på hur elever i en femte klass med arabiska som gemensamt modersmål 

ser på lärarens funktion. Jag vill självklart ta till vara på Sandells studie men samtidigt lyfta 

fram en äldre målgrupp, och eventuellt bidra till något nytt. Jag vill även fokusera på 

modersmålsundervisningens utformning och inte enskilt modersmålslärarna, även om de kan 

bidra till elevernas uppfattning om undervisningen. Jag ser Sandells studie som oerhörd viktig 

för min, då den visar på perspektiv och uppfattningar hos unga elever som senare kan komma 

att sammanfalla eller jämföras med de äldre elevers syn på modersmålet.  

                                                           

 

28  Sandell 2011, s.120.  

29  Sandell 2011, s. 132-133. 
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4.  Teori 

Det teorietiska perspektivet som används i denna studie är Bourdieus teori om kulturellt 

kapital. Begreppet kulturellt kapital ingår i det större, mer allmänna begreppet symboliskt 

kapital, vilket jag även kommer förtydliga med hjälp av Donald Broadys och Anthony 

Giddens tolkningar av Bourdieus teori. För att sedan förstå både det symboliska och kulturella 

kapitalet krävs en förståelse för Bourdieus teori om habitus. Därför har teorikapitlet delats upp 

i följande: Habitus, symboliskt kapital och kulturellt kapital.  

4.1 Habitus 

Mitt syfte är att utifrån elevernas erfarenheter av undervisningens utformning få en 

uppfattning om hur det kulturella kapitalet tillerkännes eller inte. Men för att kunna förstå det 

kulturella kapitalet krävs ett förklarande av begreppet habitus som är ett av kapitalets 

existensformer.30 Habitus är ett system av vanor som möjliggör för människor, i detta fall 

elever, att fundera kring sin situation i den sociala världen. Broady sammanfattar det på 

följande sätt: 

Människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och 

praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland nämligen i 

händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen 

förändras. 31 

 

Elevernas uppfattningar, sättet de ser på sin omvärld är präglat av sitt habitus. Begreppet 

habitus används för att sätta dessa elevers uppfattningar och värderingar i ett större 

perspektiv. Elevernas erfarenheter har format deras sätt att se på omvärlden och det sociala 

fält de ingår i och agerar därför i samband med den. Habitus är ett fält där olika individer 

finner sig själva. Med andra ord, elevernas syn på sitt modersmål påverkas av de möten de 

ingår i skolan, det vill säga i det här fallet modersmålsundervisningen.  Elevernas habitus, det 

fält de har placerats i kommer att spegla deras sätt att handla, tänka och orientera sig i världen 

och samhället. Hur eleven värderar och uppfattar världen, samhället eller skolan styrs av de 

                                                           

 

30  Broady 1990, s.226; Broady 1988, s. 17. 

31  Broady 1990, s. 225. 
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erfarenheter som de bär på.32  Alla elever är formade av ett habitus, där skolan är en aktör som 

avgör huruvida denna habitus kan fungera som ett kapital, ett värde, eller inte. 

4.2. Det symboliska kapitalet 

Det mest grundläggande begreppet i Bourdieus teoriram är symboliskt kapital. Det 

symboliska kapitalet är det som tillerkännes av människor och institutioner, vilket kan lagras 

och dokumenteras i skriftlig form genom t.ex. skollagar och kursplaner. Bourdieus 

användande av symboliskt kapital är menat för att rama in relationen mellan vissa institutioner 

och människor, vilket i detta fall innebär att fånga in en viss relation mellan elever och skolan, 

där exempelvis modersmålsundervisningen kan stå i fokus. För att detta förhållande ska anses 

vara värdefullt eller hedervärt och som tillerkännes krävs det att den vilar och grundar sig på 

en grupps föreställningar och inte enbart enskilda individers. Broady sammanfattar detta på 

följande vis: ”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper tillerkännes som värdefullt 

och erkännes värde.”.33 Det symboliska kapitalet är ett allmänt begrepp inom Bourdieus 

terminologier, då den kan existera överallt, inom vänskapskretsen, familjen eller skolan.34 

 Bourdieu använder sig av symboliskt kapital för att förklara sambandet mellan 

olika institutioner, titlar eller språk och aktning, prestige eller värde. För att placera min studie 

i detta sammanhang har jag använt det symboliska kapitalet för att kunna förklara sambandet 

mellan skolans (institution) utformning av modersmålsundervisning med dess tillerkännande 

värde, vilket jag får en uppfattning om genom elevernas erfarenheter. Elevers erfarenheter 

(habitus) speglar den praktiska utformningen av modersmålsundervisningen som den 

uppfattas av dem.35 

4.3. Det kulturella kapitalet 

Det kulturella kapitalet kan man säga är ett underbegrepp under det symboliska kapitalet och 

skiljer sig från det symboliska kapitalet på så sätt att det är mer specialiserat.36 ”Kapital” 

beskrivs av Bourdieu som symboliska eller materiella resurser och ”kultur” anknyter till 

samhällets olika makthierarkier. Kultur i Bourdieus mening är det som dominerar, legitimeras 

                                                           

 

32  Broady 1990, s.229. 

33  Broady 1990, s. 169. 

34  Broady 1990, s. 171. 

35  Broady 1990, s.169. 

36  Broady 1990, s.171. 
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och tillerkänns i bland annat skolor och sociala praktiker. I Sverige skulle det beskrivas som 

”finkultur”.37 

 Det svenska språket räknas i Sverige som dominerande, vilket i sin tur utgör ett 

kapital eftersom svenskan betraktas som överlägset och att tala god svenska är 

eftersträvansvärt. Ett kulturellt kapital, i detta fall, språket, kan bara fungera som ett kapital 

om det erkänns värde. Det kulturella kapitalet finns i människors erfarenheter och kunskaper 

som genom bland annat utbildningsformer får ett värde. Skolan är en institution som genom 

olika former och strukturer kan visa på den makthierarki som råder i samhället. Genom att 

bland annat visa på huruvida värdet av modersmålsundervisning erkänns eller nekas, kan man 

se om modersmålet utgör ett kulturellt kapital som visar sig i människors erfarenheter och 

kunskaper, i detta fall elevernas. Detta system upprätthåller sedan en social ordning.38 Därför 

är det intressant att se hur modersmålsundervisningen i praktiken fungerar i skolan, vilket 

värde tillerkänns de? 

 Bourdieu menade att skolan fungerar som ett slags filter eller 

fackplaceringsapparat där utbildningssystemet intar en aktiv tillämpning i förmedlande, 

resursgivande och på så sätt legitimerar kulturen.39 Giddens förklarar detta som en kulturell 

reproduktion där skolan i relation med andra sociala faktorer i samhället reproducerar och 

legitimerar sociala orättvisor som förs vidare i generationer efter generationer. Genom skolans 

upplägg och organisation påverkas elever att anta värderingar och attityder som skolan 

speglar, även om dessa inte är medvetna strategier.40 

 

                                                           

 

37  Broady, 1988, s. 3. 

38  Broady, 1988, s. 2-5. 

39  Giddens 2003, s. 213.  

40  Giddens 2003, s.170-171. 
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5. Syfte och frågeställning 

I både den allmänna debatten samt den tidigare forskningen lyfts modersmålsundervisningens 

betydelse för elevernas identitet – och språkutveckling fram.  Dessa framföranden är visioner 

från både skolan och samhället. Det är därför viktigt och intressant att lyfta fram den praxis 

som dessa visioner ska gälla, eleverna. Jag har med utgångspunkt i skolans vision för 

modersmålsundervisning samt Bourdieus teori om kulturellt kapital utformat ett syfte och 

frågeställningar. Syftet är att analysera grundskoleelevers syn på sin modersmålsundervisning 

och dess betydelse för deras språk- och identitetsutveckling utifrån Bourdieus teori om 

kulturellt kapital.  

 

Utifrån syftet har jag utformat en övergripande frågeställning som följs av tre delfrågor: 

 

 I vilken mån uppfattas modersmålsundervisningen som ett kulturellt kapital? 

 

- Hur upplever eleverna modersmålsundervisningens utformning?  

- Vilken betydelse anser eleverna att undervisningen har haft för deras 

identitetsutveckling? 

- Vilken betydelse anser eleverna att undervisningen har haft för deras språkutveckling?  
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6. Metod 

6.1. Metod för datainsamling 

Eftersom mitt syfte är att analysera och undersöka hur elevers syn på 

modersmålsundervisningen ser ut är den lämpligaste metoden kvalitativa intervjuer. Intervjuer 

ger mig möjligheten att få en djupare och utförligare bild av deras uppfattningar genom att till 

exempel kunna ställa följdfrågor och följa upp svaren, vilket jag anser skulle blir svårt med 

enkäter.41 Jag har dessutom valt att göra en halvstrukturerad intervju, det vill säga att ha en 

viss struktur på mina intervjufrågor i form av teman.  Detta bidrar till att jag kan behålla ett 

visst upplägg i intervjun samtidigt som den går att anpassa till olika situationer och 

respondenter. Enskilda intervjuer har genomförts för att få en uppfattning som inte påverkas 

av samspelet mellan olika respondenter.42   

En intervjuguide (bilaga 1) har utformats i relation till mina frågeställningar och 

teori. I intervjuguiden har jag försökt tänka på både formen och innehållet, vilket 

rekommenderas i Essaiason.43 Formen för intervjun har varit att försöka skapa en trygg och 

motiverande atmosfär, där respondenten fått välja tid och plats i största möjliga mån. Samtliga 

intervjuer ljudinspelades, vilket godkändes av eleverna och föräldrarna. Teman som följer min 

intervjuguide är erfarenheter av undervisningens utformning och elevernas uppfattning om 

dess betydelse för deras språk- och identitetsutveckling (symboliskt – och kulturellt kapital).  

Enligt Essaiason är grundregeln för en intervju att alla frågor ska vara förståeliga, korta, lätta 

att följa samt inte innehålla ett svårt språk som gör det obekvämt för respondenten. Dessa 

riktlinjer har jag utgått ifrån i utformandet av min intervjuguide.44 

6.1.1 Urval 

I denna studie har jag valt att intervjua fem grundskoleelever som har 

modersmålsundervisning. Jag har inte satt några kriterier på hur länge eller i vilken 

utsträckning modersmålsundervisningen har skett utan valt de första fem elever som valde att 

ställa upp. Jag har heller inte lagt någon tyngdpunkt på kön eller ålder, utan valt elever som 

                                                           

 

41  Essaiason 2012, s. 251. 

42  Essaiason 2012,  s.228-229. 

43  Essaiason 2012, s.264. 

44  Essaiason 2012, s. 244-245. 
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går de senare åren i grundskolan. Anledningen till detta urval är att det redan finns en del 

forskning kring elevers perspektiv i de tidigare åldrarna. Gymnasieelever uteslöts även på 

grund av att ämnet modersmål endast erbjuds som tillvalsämne under ett visst år, vilket skulle 

göra det svårt att finna respondenter.  

 6.2. Databearbetning och analysmetod 

Essaiason beskriver olika steg för hur man kan gå tillväga i databearbetningen och 

analysmetoden. Jag har valt att använda mig av kartläggningsmetoden som går ut på att hitta 

övergripande mönster i materialet. Denna metod menar Essaiason vinner tid, vilket jag 

behövde. Steg ett i denna metod är att efter varje genomförd intervju börja med att lyssna 

igenom materialet och därefter endast transkribera de områden som anses vara relevanta för 

studien. Efter transkriberingen sammanfattas respondentens intervju, det vill säga vad kom att 

särprägla intervjun. Jag har även i processen valt ut citat som jag ansåg kunde underbygga 

mina tolkningar, vilket rekommenderas av Essaiason. Det andra steget innebär att leta efter 

generella mönster och strukturer för att sedan hitta samband mellan respondenterna samt 

teorin. Detta valde jag att göra genom att dela upp mitt resultat efter mina frågeställningar, 

vilket bidrog till att jag på ett effektivare sätt kunde hitta likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar.45  

6.3. Etiska aspekter  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns vissa etiska aspekter som forskare bör ta hänsyn 

till. De fyra viktigaste etiska aspekterna inom samhällsvetenskaplig forskning är enligt 

Vetenskapsrådets hemsida: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjande kravet. De fyra etiska principerna är av betydelse både för min studie samt elevens 

rättigheter och bör därför respekteras och följas. Mina intervjupersoner fick till en början en 

allmän information om min studie, vad mitt syfte är, vilken roll de har i den samt deras 

medverkande rättigheter (informationskravet). Jag förklarande deras anonymitet i studien då 

jag inte anser att det är av betydelse att veta vem de är (konfidentialitet). I frågan om 

samtycke till ljudinspelning ansåg samtliga att det var okej. Föräldrarna informerades och gav 

godkännande via modersmålsläraren och i vissa fall via mig (samtyckeskravet).46  

                                                           

 

45  Essaison 2012, s. 268; 270-271. 

46  Bergström 2012.   
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6.4. Validitet och reliabilitet  

Validiteten i denna studie ligger i koherensen mellan mina frågeställningar och mitt resultat. 

En viktig förutsättning i denna studie är att förstå dess perspektiv. Frågeställningarna 

behandlar hur eleverna uppfattar modersmålsundervisning, och inte hur 

modersmålsundervisning är. Min begränsning i syftet tillför en validitet som är möjlig för just 

denna studieomfattning. Det är frågor som går att besvara med hjälp av mina 

intervjupersoners svar. Eftersom studien omfattar fem elevers syn på sin 

modersmålsundervisning finner jag det svårt att göra en generalisering, det vill säga att alla 

grundskoleelever med modersmålsundervisning delar samma uppfattning. Jag finner dock 

denna studie som ett alternativt eller tillförande perspektiv och förhållningssätt i ett ämne där 

det saknas kunskap. Eftersom studiens validitet är att anse som god, anser jag att 

förutsättningarna för att reliabilitet ska vara god också är bra. Insamlingsmetoden samt 

analysmetod har genomförts systematiskt och medvetet. Genom att utforma teman i 

intervjuguiden som lyfter fram och belyser mina frågeställningar och teoretiska begrepp anser 

jag att chansen för att samtliga intervjupersoner får samma möjlighet till intervjufrågorna är 

god. Denna studie omfattar dock fem elevers syn på modersmålsundervisning utifrån deras 

erfarenheter. Därför anser jag att validiteten och reliabiliteten är god i just denna studie, men 

är inte tillräckligt omfattande för att det skulle sträcka sig längre än så. Men det finns, enligt 

mig, goda förutsättningar för att göra denna typ av studie mer generell.  

6.5. Avgränsningar 

I denna studie har jag valt att inte lägga någon fokus på intervjupersonernas kön då min fokus 

ska ligga på modersmålsundervisningens dimensioner utifrån ett elevperspektiv. Huruvida 

eleverna är tjejer eller killar är det inte relevant eller betydelsefullt i just denna studie, men är 

självklart en intressant aspekt i frågan om uppfattningar. Jag har dock i resultatet angett en 

beskrivning av elevernas kön, men enbart för att kunna referera till personerna på ett enklare 

sätt.  Jag har sedan även valt att inte specificera studien i frågan om modersmål. Det som 

avses är att lyfta fram hur modersmålsundervisning, oavsett modersmål praktiseras i skolan 

och hur denna praktik uppfattas av eleverna. Att olika språk har olika värden i samhället är jag 

medveten om, vilket kan komma att påverka hur elever ser på sina erfarenheter.  
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7. Resultat och analys  

Jag har valt att namnge mina intervjupersoner till elev 1,2,3,4 och 5 för att resultatkapitlet ska 

bli så tydligt och sammanhängande som möjligt. Jag har även valt att presentera elevernas 

svar enskilt under varje rubrik. Rubrikerna behandlar de frågeställningar jag ställt i samband 

med mitt syfte. Efter varje rubrik och resultatpresentation följer en delsammanfattning som 

sedan följs av en analys. 

 Här kommer en kort presentation om elevernas bakgrund: ålder, kön, modersmål 

samt hur länge de haft undervisning i modersmålet.  

 

Elev 1: Är en kille på 14 år. Han är född i Sverige men har föräldrar från Jugoslavien. Eleven 

har haft modersmålsundervisning i bosniska sedan de tidigare skolåren. 

 

Elev 2: Är en tjej på 13 år som är född i Sverige men har föräldrar som kommer från 

Kurdistan (den syriska delen), vilket innebär att hennes modersmål är arabiska. Hon har haft 

modersmålsundervisning så länge hon kan minnas.  

 

Elev 3: Denna elev är en kille på 14 år som är född i Sverige och har föräldrar från Syrien. 

Föräldrarna förstaspråk är arabiska. Han har haft modersmålsundervisning sedan de tidigare 

skolåren.  

 

Elev 4: Denna elev är även en kille på 14 år som  är född i Sverige. Hans föräldrar kommer 

från Irak. Han har haft modersmålsundervisning i arabiska sedan årskurs 3.  

 

Elev 5: Är en tjej på 14 år. Hon är född i Italien, men har föräldrar med eritreansk bakgrund. 

Hon har bott i Sverige från 1 års ålder. Hennes modersmål är tigrinja och har haft 

undervisning i språket sedan de tidigare skolåren.  
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7.1. Hur upplever eleverna modersmålsundervisningens utformning 

7.1.1. Elev 1 

Eleven berättade att modersmålsundervisningen i hans skola sker en dag i veckan, på tisdagar 

mellan 15-60 min, beroende på när det finns tid. Ibland har han enbart 15 min undervisning i 

modersmålet. Då sker undervisningen på någon längre rast. Detta innebär att de istället får 

hemläxor. Eleven menade att det inte alltid är så och då har de en timmes undervisning i 

modersmålet efter skolan.  Undervisningen som sker efter skoltid ansågs inte vara en börda av 

något slag utan eleven tycker att den brukar gå rätt smidigt till.  

Intervjuare: På vilket sätt är lektionerna inte jobbiga? 

Elev 1: ... ingen är ju typ seriös, vi latjar och skämtar med läraren... asså om ingen gör läxan så 

händer inget ändå... 

  

Eleven ansåg att lektionen inte är jobbig eftersom det är en lättare stämning under lektionerna. 

De kan ta det lugnt och inte vara så seriösa samt att det finns ett annat förhållande till läraren. 

Modersmålsläraren kan de skoja och skämta med. Eleven framförde även att om ingen gör 

läxan så blir det inga konsekvenser. Läraren brukar inte säga något om det. Detta menade 

eleven bidrar till att många inte gör läxan. Han säger dock att han brukar göra den för han vill 

få bra betyg. 

 Eleven anser att tidsplaceringen av modersmålsundervisningen ibland är jobbig, 

men menar samtidigt att om man väljer ett extra språk och vill ha bra betyg så får man stanna 

över. Eleven sammanfattade sin syn på modersmålsundervisningen med att säga att man inte 

behöver ”... följa de moraliska reglerna”, då han syftade på de regler som gäller i skolan i 

övrigt. Eleverna har en större frihet att göra lite som de vill, vilket eleven tycker är skönt.  

  

7.1.2. Elev 2 

För denna elev sker undervisningen en gång i veckan, på tisdagar, efter den sista lektionen. 

Lektionen är oftast en timme, vilket eleven anser är jobbigt eftersom eleven egentligen inte 

alls vill gå på lektionen. Eleven anser att eftersom den inte är obligatorisk så blir det 

jobbigare. ”Man pallar liksom inte”, säger eleven för att beskriva hur hon känner inför 

undervisningen i modersmålet. En följdfråga kom att ställas efter detta uttalande.  
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Intervjuare: mm… varför tror du att du inte pallar? 

Elev 2: Men det är fett jobbigt man vill ju gå hem efter man slutar. 

 

Eleven menade att eftersom lektionerna är placerade efter skoltid blir de jobbiga. Det finns en 

vilja att få gå hem efter att skolan är slut. Undervisningen som befinner sig utanför skoltid 

innebär att eleven går på en extra lektion som hon känner att hon egentligen inte ska behöva 

gå på. På frågan om vad eleven får göra under lektionerna svarade eleven att de oftast får 

arbeta i böcker och göra uppgifterna i den.  Eleven beskrev lektionerna på följande sätt:  

Intervjuare: ... okej men va brukar ni oftast få göra under lektionerna? 

Elev 2: Vi får typ... asså... läsa massa tråkiga böcker... man fatta typ ingenting… såndära 

importiga böcker.  

Intervjuare: jaha... hur menar du då? 

Elev 2: nää men du vet... sån dära konstiga barn, konstiga föräldrar...alla pratar konstigt (haha) 

man fattar ingenting. 

 

Eleven menade att de böcker som de får arbeta med under lektionerna uppvisar förhållanden 

som eleven själv inte förstår. Förhållanden som visar på miljöer som eleven inte känner igen 

och därför blir de ”importiga”, dvs. från utlandet. Eleven fann undervisningens innehåll 

oförståeligt då hon inte finner förhållanden i det hon läser något hon kan relatera till. Eleven 

menade även att den arabiska som hon läser på lektionerna inte är den arabiska hon pratar 

hemma. Detta bidrar till att det hon läser blir oförståeligt. Detta menar eleven gör 

undervisningen tråkig och jobbig.  

7.1.3. Elev 3 

 Elev ansåg sig inte ha så positiva erfarenheter av sin modersmålsundervisning. 

Undervisningen i modersmålet sker en gång i veckan, på fredagar, efter skolan. Detta fann 

eleven irriterande då han menade att på fredagar vill man åka hem efter skolan. 

Undervisningen i modersmålet har han haft sen de tidigare skolåren men han har nu på senare 

tid slutat närvara lika ofta. Han ansåg att eftersom lektionerna inte var nödvändiga behöver 

han inte närvara. Anledningen till detta beskrev han på följande sätt:  

Elev 3: Nee asså det är ju fett jobbigt... alla är hjärndöda (haha) nää men det är onödigt ju... 

Intervjuare: (hehe) men varför tycker du att det är onödigt? 
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Elev 3: (tyst en stund) nää men det är bara... fett onödig lektion... 

 

Eleven såg inget syfte med att närvara och anledningen till detta är att ämnet känns onödigt. 

Eleven menade även att det är jobbigt och irriterande att gå på dessa lektioner då den befinner 

sig på en fredag, när han egentligen vill gå hem. På frågan om vad de får göra under 

lektionerna berättade han att de oftast får en stencil att jobba med, där de ska läsa och sedan 

besvara på frågor. Även detta tyckte eleven är tråkigt, då de alltid får göra samma sak. De får 

aldrig göra något roligt, tyckte han. Undervisningens utformning finner eleven omotiverande 

och tråkiga, vilket bidrar till att eleven går mindre och mindre på lektionerna. 

7.1.4. Elev 4 

Eleven har modersmålsundervisning en gång i veckan på måndagar direkt efter hans sista 

lektion. Eleven berättade att han brukar närvara ungefär en gång per två veckor. Anledningen 

till ett mindre deltagande är att han ansåg att lektionerna är för svåra och därför blir det även 

jobbigt att gå på dessa.  

Intervjuare: Varför tycker du det är jobbigt att gå på hemspråk? 

Elev 4: nej men jag förstår ändå ingenting. 

Intervjuare: varför tror du inte att du förstår så mycket 

Elev 4: För jag kan inte prata arabiska så bra. 

 

Eleven upplevde lektionerna som svåra på grund av dess utformning vilket gör det svårt för 

eleven att följa med på lektionerna. Detta i sin tur bidrar till att eleven upplevde lektionerna 

som jobbiga. Dessa känslor resulterar i att eleven minskar på sitt deltagande.  

Det eleven brukar få göra under lektionerna är att skriva verb och städer på arabiska, vilket 

han upplevde svårt då han inte alltid förstod. Eleven beskrev denna känsla genom att säga: 

”Tråkigt bara om man inte förstår något så är det bara tråkigt”. Eleven ansåg inte heller att 

han får den hjälp av läraren som han behöver, vilket bland annat kan innebär att eleven får 

uppgifter som är enklare att förstå.  

 Undervisningen i modersmålet ska ske en gång i veckan, men under det senaste 

åren har inte eleverna alltid fått möjlighet till detta då läraren varit sjukskriven i två år. Eleven 

berättade att de fick vikarier ibland men oftast blev lektionerna inställda. Detta tyckte eleven 

var skönt eftersom då kunde han gå hem.  
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7.1.5. Elev 5  

Denna elev hade undervisning i modersmålet halv fyra till halv fem varje onsdag, vilket hon 

nästan alltid närvarar på. Eleven finner placeringen en aning jobbig eftersom onsdagarna 

upplevdes som väldigt långa. Hon menar att om lektionerna befann sig lite tidigare skulle hon 

eventuellt kunna koncentrera sig bättre. Lektionens placering i schemat upplevde eleven som 

ett jobbigt moment men i frågorna om placeringen av undervisningen påverkat hennes syn på 

den svarade hon nej. Hon menade att även om det är jobbigt så kan det vara roligt ibland 

eftersom alla hennes vänner också går där. Eleven fann undervisningen även som en 

samlingsplats för vännerna. På frågan om vad eleven oftast får göra under lektionerna 

berättade hon att de får olika arbetsuppgifter. 

Elev 5: Vi har prov tränar på ord olika texter jätte mycket. 

Intervjuare: okej är det bra eller dåligt tror du? 

Elev 5: Det är jobbigt de andra får inte så mycket men vi lär oss mycket också. 

 

Eleven menade att de under lektionerna får olika arbetsuppgifter som kan vara jobbiga och 

svåra men att det lönar sig då hon lär sig väldigt mycket. Hon menade även att trots 

frustrationen över att andra elever med modersmålsundervisning inte har det lika tufft, lär hon 

sig mycket under lektionerna. Detta anses vara positivt.  

7.1.6. Sammanfattande delanalys 

Resultatet visar på ett förhållande mellan lärare och elev där eleverna kan inta ett mer 

avslappnat förhållningssätt till både läraren och lektionerna. Detta förhållningssätt, menar 

Bourdieu formar elevernas uppfattningar om dess kulturella kapital. Eleverna uppfattar 

utformningen av modersmålsundervisningen som jobbig, omotiverade eller oseriös. En av 

elevernas lektioner hade dessutom utgått under en längre period. Bourdieu menar att skolan 

fungerar som ett filter där de har en aktiv funktion att förmedla resurser. I förmedlingen av 

dessa resurser förmedlas även ett tillerkännande och en legitimering av kulturen. Dessa 

elevers erfarenheter har visat på en icke förmedling av resurser som i sin tur visar på det 

kulturella kapitalets värdering.47 För vissa elever ansågs undervisningen som onödig och ett 

irritationsmoment, vilket grundade sig i lektionens placering. Skolan är en institution som 

genom struktur kan visa på makthierarkin i samhället. Undervisningen i modersmålet har 
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placerats utanför skoltid, vilket formar elevernas uppfattningar om dess värde såsom ett 

kulturellt kapital.48 Skolan förmedlar värderingar genom upplägget som eleven i sin tur 

anammar. Resultatet har visat att tre av fem elever format uppfattningar som visat på ett icke 

tillerkännande av deras modersmål som ett kulturellt kapital. En av eleverna fann däremot 

utformningen av undervisningen som motiverande, vilket har bidragit till ett positivt 

förhållningssätt. Denna elev har till skillnad från de andra möjligheter att utveckla ett habitus 

som formats av positiva föreställningar till modersmålet. Genom skolans utformning har 

eleven fått ett tillerkännande av sitt modersmål som ett slags kulturellt kapital.49 

7.2. Vilken betydelse anser eleverna att undervisningen har för deras språkutveckling 

7.2.1. Elev 1 

I frågan om vilket språk, svenska eller modersmålet som eleven kände sig starkast i svarade 

eleven svenska. Kunskapen i bosniska jämfördes med det extra språkämnet han hade, 

spanska, då han ansåg att kunskaperna var ungefär likställda i alla fall när det gällde skriv- 

och läskunskaperna.  Eleven ansåg sig kunna läsa på modersmålet då han menade att han kan 

läsa ord och kortare meningar men att skriva på modersmålet är svårare. Han ansåg att han 

kan tala sitt modersmål bra, då han gör sig förstådd i samtal med släktingar och familjen, 

vilket då skiljer sig från spanskkunskaperna. De kunskaper eleven ansåg sig ha var bland 

annat ett resultat av det han lärt sig under lektionerna. Förmågan att skriva och läsa är sådant 

som enbart undervisningen hjälpt honom att utvecklats i, eftersom det inte var något han 

gjorde hemma. Eleven ansåg däremot inte att modersmålsundervisningen hjälpt honom med 

det svenska språket eller andra språk. Han förstod inte alls sammanhanget.  

Intervjuare: Tror du att undervisningen i ditt modersmål har gjort att du lär dig andra språk 

lättare till exempel svenska?  

Elev 1: Va? Nää... vadå... hur menar du? Varför skulle det göra det? Jag förstår inte frågan... 

 

Eleven är helt omedveten om vilken betydelse undervisningen har för språkutvecklingen. Han 

ansåg inte att undervisningen i modersmålet hjälpt honom med något annat än kunskaperna i 

att läsa och skriva i modersmålet.   

                                                                                                                                                                                     

 

47 Broady 1990, s.213; Giddens 2002, s. 170-171.  
48 Broady 1988, s. 2-5. 
49 Broady 1988, s. 2-5. 
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7.2.2. Elev 2  

Eleven ansåg att hon var betydligt starkare i det svenska språket än i sitt modersmål, 

språkmässigt. Anledningen till detta fann hon i att hon inte behövde kunna sitt modersmål så 

bra eftersom hon inte behövde den lika ofta som svenskan.  Att skriva och läsa i modersmålet 

ansåg eleven inte att hon kunde så väldigt bra men tyckte att hon kunde tala bättre. På samma 

sätt som elev 1 förstod inte hon hur undervisning i modersmålet skulle kunna hjälpa henne 

med varken svenskan eller andra språk. Varför eleven inte ansåg sig kunna skriva och läsa på 

sitt modersmål var för att hon inte lärt sig det under lektionerna. Men samtidigt menade hon 

att hon inte behöver göra det. Hon förstod inte varför kunskapen i att kunna läsa och skriva 

skulle vara till någon nytta.  

Elev 2: Så länge jag kan prata så klarar jag mig... det andra är galet onödigt. 

Eleven anser inte kunna skriva eller läsa har någon betydelse för henne, utan så länge hon kan 

tala sitt modersmål så känner hon sig nöjd.  

7.2.3. Elev 3  

Gällande frågorna kring elevens språkutveckling i samband med modersmålsundervisningen 

fann eleven heller inget samband. Eleven ansåg sig inte kunna skriva, läsa eller tala i sitt 

modersmål på en god nivå. Skriva och läsa var de svåraste momenten, ansåg eleven. Att tala i 

sitt modersmål var lättare, då han menar att han kan prata om han vill.  

Elev 3: asså jag kan prata men jag brukar inte... 

Intervjuare: jaa…varför brukar du inte prata på arabiska. 

Elev 3: … eh... det låter fett fult (haha). 

Eleven ansåg inte att hans modersmål är ett språk han bör tala då det inte låter bra. Han menar 

att han kan tala på sitt modersmål om han vill men väljer att inte göra det eftersom han anser 

att det låter fult och konstigt. Undervisningen har heller inte hjälp honom i andra språk, som 

till exempel svenskan. Ett mindre skratt utbröt när frågan om han ansåg att undervisningen i 

modersmålet har hjälpt honom på något sätt i svenskan. Han förstod inte alls hur detta skulle 

kunna vara möjligt. 
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7.2.4. Elev 4 

Denna elev ansåg att modersmålsundervisningen var svår och jobbig på grund av dess 

svårighet. Eleven ansåg sig inte kunna skriva, läsa eller prata flytande men förstod det mesta. 

I frågan om hur eleven upplever sina bristande språkkunskaper svarade han: 

 

Elev 4: Eh jag vet inte... det är jobbigt ibland man förstår inte vad folk säger ibland. 

Intervjuare: Vem är folk? 

Elev 4: Typ läraren när han ska säga vad vi ska göra mamma pappa moster kusiner som inte 

kan bra svenska. 

Eleven upplevde sina bristande språkkunskaper som jobbiga då de hämmar hans förståelse när 

modersmålsläraren ska berätta om uppgifter och läxor men även förståelsen i samtal med 

vissa familjemedlemmar. På frågan om eleven anser att modersmålsundervisningen skulle 

bidra till någon typ av förstärkning i kunskapsutvecklingen i svenskan svarar han: ”Va, varför 

skulle det göra det?”. Eleven fann ingen koppling eller indikationer på att undervisningen i 

modersmålet hjälpt honom med utvecklingen i det svenska språket. Språkutvecklingen i 

modersmålet fann eleven även det svårt att finna. Eleven menade att han inte brukar lära sig 

saker som de har nytta av, utan mest ord som han inte förstår eller kommer att använda i det 

vardagliga livet.  

7.2.5. Elev 5 

Gällande frågorna om undervisningen i modersmålet stärkt elevens språkkunskaper i sitt 

modersmål upplevde eleven att den verkligen bidrog till ett större ordförråd och 

språkkunskaper.  

Intervjuare: Tycker du att det du får göra på lektionerna hjälpt dig att bli bättre på att till 

exempel prata eller läsa... eller skriva? 

Elev 5: Jaa man lär sig för vi måste plugga annars kan man inte det vi gör på lektionen. 

Eleven fann undervisningen i tigrinja som givande eftersom det som görs på lektionerna 

kräver att eleverna är förberedda och gjort sina läxor. Eleven berättade även att läraren brukar 

säga att de ska ägna lika mycket tid åt sitt modersmål som de gör åt andra ämnen. Därför får 

de rätt mycket läxor, menade eleven. I frågan om huruvida elevens språkkunskaper kan 

jämföras med svenskan, svarade hon ja, i alla fall i det vardagliga språket. Eleven fann 
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däremot ingen koppling till hur undervisningen i modersmålet skulle ha någon koppling 

språkutvecklandet i det svenska språket.  

7.2.6. Sammanfattande delanalys 

Två av fem ansåg att modersmålsundervisningen stärkt dem i läs – och skrivkunskaper. Elev 5 

ansåg även att språkkunskaperna i modersmålet kunde likställas med kunskaperna i svenska. 

De erfarenheter eleven har av undervisningen i modersmålet har skapat värderingar och 

uppfattningar om den. I detta fall utgör modersmålet ett symboliskt kapital eftersom eleven 

visar på erfarenheter och kunskaper som genom utbildningsformer fått ett värde.50 Enligt 

Bourdieu kan det kulturella kapitalet, språket, endast fungera som ett kapital om det erkänns 

värde, vilket det inte gjorde i de flesta fallen. Tre elever ansåg inte att modermålet kunde 

fungera som ett kapital i form av skriv – och läs kunskaper. Enligt Bourdieu finns det 

kulturella kapitalet i människors kunskaper och erfarenheter, som i detta fall är format av 

modersmålsundervisningens upplägg. När erfarenheterna är negativa och kunskaperna låga är 

det sällan språket värderas högt. Eleverna som ansåg att modersmålsundervisningen inte 

stärkt de i deras språkkunskaper kunde därför heller inte finna ett värde i dessa.51 

7.3. Vilken betydelse anser eleverna att undervisningen har för deras 

identitetsutveckling  

7.3.1. Elev 1 

Eleven ansåg att kunskapen i sitt modersmål är viktigt då den hjälper honom att förstå sin 

mamma och sina släktingar. Hans släktingar kan väldigt lite svenska eftersom de nyligen 

kommit från Serbien. Detta gör att han måste kunna prata bosniska, annars skulle han inte 

förstå dem. Undervisningen i modersmålet har stärkt honom i språket, vilket gör att han kan 

prata med sina släktingar. 

 Eleven ansåg även att undervisningen i modersmålet bidrar till en intern relation 

till vissa vänner, då han menade att de kan skämta och prata på deras modersmål när de inte 

vill att andra ska förstå. Han menade även att vissa ord och begrepp är roligare att säga på 

bosniska än på svenska, vilket bidrar till mycket skoj och skämt. Eftersom eleven kan tala på 

                                                           

 

50  Broady 1988, s.2-5. 

51  Broady 1988, s. 3; Broady 1990, s. 226.  
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sitt modersmål till viss del, kan han vara med och delta i den interna relationen med sina 

vänner som har samma modersmål. Eleven beskrev detta med följande: 

Elev 1: Ehh...asså… aa vi brukar ju chilla och så på lektionerna då kan vi skämta och prata på 

bosniska,  vi driver om varandras familjer, hur de pratar och sånt (fniss).  

 

Undervisningen i modersmålet bidrar till att eleverna med samma modersmål kan träffas, 

prata och skämta. Detta är något som bidrar till en tillhörighet i gemenskapen.   Bosniskan har 

både en betydelse för relationen till familjen och vännerna då kunskapen i språket gör att han 

kan kommunicera med familjen, samtidigt finna en intern samhörighet till vännerna.  

7.3.2. Elev 2 

Denna elev ansåg inte att själva undervisningen i modersmålet bidrar till något förstärkande i 

identitetsutvecklingen eftersom hon ansåg att modersmålet är något hon redan behärskade 

sedan innan. Undervisningen i modersmålet ansågs som väldigt tråkig och jobbig, därför var 

kunskapsinhämtningen väldigt begränsad. Hon ansåg sig inte lära sig speciellt mycket. Därför 

menade eleven att inget som de får göra under lektionerna bidrar till att hon får en närmare 

kontakt till sin familj eller vänner.  

 Eleven ansåg däremot att arabiska som hon redan ansåg att hon behärskade kan 

vara viktig om hon vill säga något till sina kompisar, och inte vill att andra ska förstå. I sin 

vänkrets finns det två andra tjejer som kan hennes modersmål, vilket gör att de sinsemellan 

kan använda vissa begrepp eller meningar som de inte vill att andra ska förstå. Men för det 

mesta använder hon det svenska språket när hon talar med sina vänner. Hemma brukar eleven 

för det mesta tala svenska med sina föräldrar eftersom hon ansåg att det kan vara jobbigt och 

att det tar för lång tid om hon ska förklara eller säga något på sitt modersmål. Det blir enklare 

att prata svenska, menar hon. Eleven ansåg att det är viktigt att kunna sitt modersmål för att 

kunna förstå vad släktingarna säger ibland. I frågan om hon brukar svara på svenska eller 

arabiska när släktingar pratar i modersmålet svarade hon: 

Elev: Asså jag kan svara på arabiska men det är lättare att svara på svenska... 

Intervjuare: Mm... men varför tror du att det är enklare att svara på svenska?  

Elev: …men det tar tid tills jag hittar rätt ord, sen kanske det blir fel..jag säger vissa ord 

konstigt och då brukar de skratta... släkten asså... (fniss). 

Eleven menade att modersmålet hjälper henne att förstå sina släktingar ibland men brukar för 

det mesta svara på svenska eftersom det blir enklare och hon får det hon vill ha sagt under 
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kortare tid. Risken för att hon säger eller uttalar fel ord och därmed bli utskrattad bidrar till att 

hon väljer svenska språket före arabiska.  

 Eleven menade vidare att undervisningen i modersmålet inte bidrar till en 

förstärkning i hennes identitetsutveckling. Hon förstår inte riktigt varför hon måste gå på 

modersmålsundervisning, då hon menade att hon redan kan språket. Undervisningen i 

modersmålet är långtråkigt och finner inte att hon lär sig något ändå.  

7.3.3. Elev 3 

Om huruvida undervisningen i modersmålet skulle stärka eller vara betydelsefullt för elevens 

identitetsutveckling finner eleven inget som tyder på det. Med både familjen och vännerna 

talar eleven på svenska. Hemma talar nästan ingen på modersmålet, i alla fall inte med eleven. 

Han fann heller ingen anledning till att kunna sitt modersmål, han ansåg att han kan det han 

behövde kunna. Anledningen till detta förhållningssätt visade han med att säga: 

Elev: Vi bor ju i Sverige... vad ska jag göra med arabiskan?! (säger han smått irriterad: min 

uppfattning). 

 

Eftersom eleven bor och är född i Sverige finner han ingen koppling eller relation till sitt 

modersmål, arabiska. Han ser heller inget syfte med att kunna sitt modersmål då han anser att 

den inte behövs eller kommer till användning då han bor i Sverige. Elevens förmåga att tala 

med sina släktingar påverkas inte av hans bristande språkkunskaper i sitt modersmål, eftersom 

han menade att han inte brukar prata med de som inte kan svenska så ofta. Men när de är på 

besök och säger något som han inte förstår brukar oftast en familjemedlem översätta. Detta 

fann han inte problematiskt.  

7.3.4. Elev 4 

Anledningen till att eleven går på modersmålsundervisning är dels för att kunna prata med 

sina släktingar, kusiner, sin moster och morbror. Hemma talar han för det mesta svenska. 

Orsaken till varför eleven talar svenska hemma beskrev han på följande sätt: 

Elev 4: För vi är ett svenskt land och bor i Sverige. 

 

Eleven fann det viktigare att prata svenska hemma än sitt modersmål på grund av att han bor i 

Sverige. Han fann det även enklare att göra sig förstådd på svenska. Med sina vänner talar han 
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även svenska, även med vännerna som delar samma modersmål. Frågan om varför eleven 

väljer att prata svenska med sina vänner ställdes och besvarades på följande sätt:  

Elev 4: För jag lever med svenskar och är van att prata svenska.  

 

Eleven fann ingen anledning till att tala sitt modersmål med sina vänner eftersom eleven 

identifierar sig mer med svenska språket än med sitt modersmål, arabiska.  

7.3.5. Elev 5 

Eleven fann att undervisningen i modersmålet som en bidragande faktor till att hon kan 

samtala flytande med sina släktingar (speciellt de äldre), vänner och familj. Hemma talar hon 

enbart tigrinja då modern inte talar så bra svenska.  Eleven ansåg att undervisningen även 

bidrar till en samhörighet till sina vänner, då de kan prata med varandra på ett språk som 

ingen annan förstår. Eleven beskrev denna samhörighet som rolig och skön. Hon menade att 

om hon inte kunde sitt modersmål i den utsträckning hon gör skulle hon inte kunna prata med 

familj och vänner som hon i dagsläget gör, vilket hon ansåg skulle vara tråkigt. I frågan om 

hur eleven identifierar sig svarade hon ”båda”. Hon ansåg sig själv vara en del av både den 

svenska och den eritreanska kulturen i lika stor utsträckning.  

7.3.6. Sammanfattande delanalys 

Modersmålsundervisningen erkänns i olika utsträckningar som ett symboliskt kapital av både 

familj och vänner då kunskapen i modersmålet tillför en viss sammanhållning. Eleverna 2,3 

och 4 ansåg att kunskaper i modersmålet är utav vikt i förhållande till familj. Elev 2 ansåg 

däremot inte att undervisningen stärkt hennes förhållande till familjen då den inte stärkt 

hennes kunskaper. Själva undervisningen i modersmålet kan därför inte erkännas som ett 

symboliskt eller kulturellt kapital. Kultur är enligt Bourdieu det som dominerar och är legitimt 

i skolor.52 För elev 3 är svenska språket det dominerande och den legitima kulturen. Denna 

värdering eller uppfattning har formats av skolans erkännade av modersmålsundervisningen. 

Elevens habitus har inte erkänts av skolan, eller i större utsträckning av familj och vänner 

vilket bidrar till att den inte kan fungera som ett kapital, varken symboliskt eller kulturellt.53 

                                                           

 

52  Broady 1988, s.2.  

53  Broady 1988, s.4-5.  
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För att modersmålsundervisningen ska utgöra ett symboliskt kapital krävs det att den erkänns 

värde av en social grupp som till exempel vänner, skolan och familj, vilket den inte verkar 

göra för elev 4 heller.54 Eleven väljer att tala svenska i olika sammanhang på grund av hans 

erfarenheter. Eleven ges intrycket av att modersmålet inte värderas högt eftersom hans 

erfarenheter av skolans utformning av undervisningen inte fungerat. På detta sätt avgör skolan 

vilka kunskaper och effekter elevens habitus som kan fungera som ett kapital.55 Men för elev 

5, där erfarenheterna var positiva gick det att finna ett symboliskt erkännande.  Eleven 

upplevde att undervisningen i modermålet stärkt kunskaperna, vilket i sin tur bidrar till en 

samhörighet till vänner och familj där kunskaperna i modersmålet värdesätts. Utformningen 

av undervisningen har för denna elev format erfarenheter där modersmålet stärkt hennes 

språk- och identitetsutveckling.  

                                                           

 

54  Broady 1990, s.169.  

55  Broady 1990, s. 229.  
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8. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att analysera grundskoleelevers syn på deras 

modersmålsundervisning och dess betydelse för deras språk- och identitetsutveckling utifrån 

Bourdieus kapitalbegrepp. Här kommer jag närmare visa på studiens resultat utifrån 

Bourdieus teorietiska begrepp habitus, symboliskt kapital och kulturellt kapital. Den tidigare 

forskningen samt skolans vision av modersmålsundervisning kommer även att lyftas fram och 

jämföras.  

8.1 Habitus 

Erfarenheterna eleverna hade av modersmålsundervisningens utformning varierade. Dessa 

olika individer har i mötet mellan sig själva och modersmålsundervisningen bildat 

uppfattningar om betydelsen av sin modersmålsundervisning vilket påverkat deras habitus. 

Erfarenheterna har format värderingar och uppfattningar om deras undervisning som de sedan 

agerat i enlighet med.  

 Skolans vision för modersmålsundervisning är att elever ska få möjlighet till 

utveckling i språket och identiteten. Men skolans upplägg av modersmålsundervisning bidrar 

istället till att elevernas habitus, vanor och dispositioner, inte anses vara användbart i varken 

skola eller samhälle.  Elevernas habitus har formats av sina erfarenheter inom ramen för bland 

annat modersmålsundervisningen. Endast en av fem ansåg att undervisningen bidragit till ett 

starkt språk- och identitetsutveckling. Denna elev upplevde undervisningen som varierande, 

svår men motiverande samt strukturerad då undervisningen skedde oftast under samma tid, 

samma dag. Dessa förutsättningar kan ha haft en bidragande faktor till elevens upplevelser 

och syn på modersmålsundervisningens betydelse. I mötet med modersmålsundervisning är 

resultatet oftast, på grund av undervisningens utformning, att eleverna finner 

undervisningstiden som lättsam och ett tillfälle att skoja med vänner och lärare. Även om 

detta passar eleverna så har elevernas habitus och därmed uppfattning av undervisningen 

formats och värderats utifrån skolans utformning av den, vilket uppfattas som lättsam och 

oseriös av eleverna.  

  Resultatet har visat sig sammanfalla med Sandells resultat där hon visar att 

elever tenderar att uppfatta undervisningen som tråkig och jobbig i brist på motivation. 

Lärarna i hennes studie togs heller inte på allvar, vilket grundade sig i skolans tillerkännande 

av lärarna som överförts till eleverna.  Ett befrämjande av en positiv upplevelse av 



34 

 

modersmålsundervisning för eleverna ligger inom skolans ansvar. Det är skolans ansvar att 

forma elevernas habitus, modersmålet och undervisningen i modersmålet till en positiv och 

bidragande faktor i deras språk- och identitetsutveckling. Elevernas habitus och dess kapital 

formas och styrs av de föreställningar de har av modersmålsundervisningen. För att de ska 

kunna använda sitt habitus krävs det positiva erfarenheter av de möten de ingår i.  

 De hinder till en lyckad språk- och identitetsutveckling hos de flesta 

respondenter kan jämföras med Hyltenstam & Toumela och Otterup studier där de menar för 

att elever ska få en språk- och identitetsutveckling krävs det stöd från skolan där ett aktivt 

utvecklande av tvåspråkighet sker. Hyltenstam & Toumela menar att kunskapsinhämtningen 

och den kognitiva utvecklingen hämmas om inte en kombination av modersmålet och svenska 

sker. Detta är något som även går att finna i denna studie då de flesta elever inte uppfattade 

sig ha uppnått några större språkutvecklingar. Kunskaperna i modersmålet bygger och 

grundar sig på deras erfarenheter av undervisningen som i sin tur grundar sig i skolans 

upplägg av den. Upplägget av undervisningen påverkar elevernas habitus. För att elevernas 

habitus ska ses som användbart, som ett kapital i olika sociala sammanhang krävs det att 

eleverna formas genom praktikerna för elever härmar och följer efter. Ansvaret ligger enligt 

skolverket och regeringen på skolan. Skolan ska ge elever med ett annat modersmål än 

svenska möjlighet att utvecklas i sitt modersmål så att dem kan finna sig själva, sin familj och 

vänner i ett större sammanhang.  

8.2. Symboliskt kapital  

Utifrån elevernas erfarenheter av skolans utformning av modersmålsundervisning tillerkänns 

det ett lågt symboliskt kapital inom skolan. Detta visade sig genom elevernas uppfattningar av 

undervisningens utformning där skolan genom placering, innehåll och därmed attityd visar på 

dess symboliska värdering.  Modersmålsundervisningens symboliska kapital visade sig främst 

genom dess betydelse för familj och vänner.  Samtliga elever fann kunskapen i modermålet av 

värde då den påverkar samtal med släktingar och familj. Elev 1 och 5 var de som fann 

modersmålet som ett symboliskt kapital i form av vänkretsen. Att kunna tala på sitt 

modersmål med vänner bidrog till gemenskap och därmed blir modersmålet ett viktigt 

redskap och ett användbart habitus.  

 Skolan har erkänt modersmålets värde i form av dokumentationer genom 

skollagar och kursplaner, men utifrån elevernas erfarenheter av skolans praktiska utformning 

av deras modersmålsundervisning är det inte att betrakta som ett starkt symboliska kapital. De 

tre elever som hade arabiska som modersmål fann nästan inget värde alls i modersmålets 
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betydelse för deras språk- och identitetsutveckling. Dessa elever var dem som hade den mest 

negativa uppfattningen om undervisning i modersmålet, vilket grundar sig i deras erfarenheter 

av undervisningen. Elevernas erfarenheter har skapats i mötet med skolans upplägg av 

undervisningen, vilket speglar dess placering i den hierarkiska ordningen som finns inom 

skolans och samhällets ramar. Otterup finner även i sin studie en värdering av språk, där olika 

språk kan infinna sig i olika hierarkiska placeringar. Utifrån samtliga elevers erfarenheter 

finner jag att de elever med arabiska som modersmål har haft flest erfarenheter som formats 

deras negativa uppfattningar av modersmålets betydelse.  

 Däremot finner jag ett tillerkännande värde av kunskap i modersmålet inom 

familjen. Samtliga elever fann att betydelse av kunskapen i modersmålet påverkar relationen 

till familjen. Men problematiken med detta var att själva undervisningen inte bidrog till 

utvecklingen eller befrämjandet av denna relation.  

8.3. Kulturellt kapital  

Modersmålsundervisning är som tidigare nämnts en del av skolans organisation som talas och 

framförs inom skolans teoretiska del, det vill säga vision och mål, som betydelsefullt och utav 

värde. Men hur undervisningen praktiseras är en annan fråga. Elevernas modersmål har i fyra 

av fem intervjuer inte fått ett större kulturellt värde. Genom skolans utformning och 

organisation av modersmålsundervisning har dessa elever fått en uppfattning om deras 

modersmåls hierarkiska ordning och värde. Elmeroth menar att skolan som institution har en 

roll i att visa på samhällets rådande makthierarki. Majoriteten av eleverna som intervjuades 

fann ett större kulturellt värde i det svenska språket än i sitt modersmål. Skolans sätt att 

utforma och därmed (medvetet/omedvetet) visa på sin värdering av modersmålsundervisning 

överförs och antas av eleverna. Bourdieu menar att en sådan struktur skapar en kulturell 

reproduktion där det låga kulturella värdet, i detta fall, modersmålet, som legitimerats av både 

samhället och skolan antas sedan även av eleverna. Elever härmar och följer efter det som 

praktiseras, som tidigare nämnts. När elever uppfattar att deras habitus inte är användbart i 

skola eller samhälle kan de heller inte använda modersmålet som ett kulturellt kapital. 

Skolans ansvar är att överföra samhällets värderingar och normer till eleverna. När elever 

väljer att inte tillerkänna modersmålet ett kulturellt kapital, ett värde, måste man undersöka 

vad skolan sänder för budskap genom utformning av undervisningen.  

 Att ha lektionerna utanför skoltid samt att modersmålslärarna inte verkar inneha 

samma kompetens eller krav på eleverna som i andra ämnen visar på modersmålets kulturella 

värde. Att tala svenska är att inneha ett kulturellt kapital medan att kunna tala, skriva och läsa 
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i sitt modermål tillerkännes inget större kapital. Eleverna med arabiska som modersmål har i 

större utsträckning övergått till majoritetsspråket, svenskan, vilket Hyltenstam & Toumela 

menar är ett resultat av när elever inte får ett aktivt stöd från skolan i sin tvåspråkiga 

utveckling.  

 Det fanns däremot två elever som i olika utsträckningar upplevde 

undervisningen som positiv. Elev 5 är ett exempel på hur elevernas uppfattning av 

undervisningen i modersmålet ska och bör te sig i förhållande till skolverkets riktlinjer. 

Eleven berättade att lärarens krav på undervisningen där läraren menade att ämnet modersmål 

bör ta lika mycket plats som andra ämnen bidrog till ett engagemang som i sin tur bidrog till 

kunskaper. Detta visades genom en strukturerad undervisning med läxor, prov osv. Dessa 

erfarenheter av undervisningen i modersmålet resulterade i en positiv värdering av sitt 

modersmål då den jämfördes med majoritetsspråket.  

 Ett motsatt exempel där elevernas erfarenheter bidrar till ett minskat kulturellt 

kapital är då elev 1 till exempel beskrev modersmålsundervisningen med att säga att de 

moraliska reglerna inte gällde. Detta menade eleven bidrog till att han inte tog lektionerna på 

allvar. Även detta perspektiv går att jämföra med Sandells resultat, där 

modersmålsundervisningen upplevdes som något negativt och flummigt. Detta kan även 

relateras till Bourdieus teori om kulturell kapital där modersmålet inte erkänns som ett kapital 

av skolan genom utformningen och blir därför mindre viktig för eleven. Ett annat exempel är 

när elev 4 framförde att undervisningen i modersmålet hade utgått under flera tillfällen under 

två år på grund av sjukskrivning av läraren. Elmeroth har i sin studie visat på att resurser i 

form av organisation, tid och plats i vissa kommuner har avvecklats helt medan andra minskar 

på dem. Detta kan vidare även förklaras med Bourdieus förklaring av den kulturella 

reproduktionen. Den negativa attityden till modersmålet reproduceras genom först samhället 

skolan, eleverna och till sist ger stöd åt politikernas reducering av undervisningen. Eleven 

upplevde inte sin modersmålsundervisning som betydelsefull och därmed uppfattas den som 

negativ. Detta är ett resultat av den kulturella reproduktionen där skolan överför samhällets 

negativa attityder till den. Elmeroth menar att detta fungerar som en gömd institutionell 

diskriminering.  

 Resultatet och analysen visar i fyra av fem intervjuer inga spår på de positiva 

effekterna som modersmålsundervisning ska bidra med, vilket Otterup eller Hyltenstam & 

Toumela visar i sina studier, som grundar sig i en inaktiv tvåspråkighet. Hyltenstam menar till 

exempel att undervisningen i modersmålet ska bidra till en trygghet och ge stöd för 

socialisationen i familjen, vilket några av mina intervjupersoner inte lyckats få. Samtliga 
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elever fann det även svårt att hitta samband mellan sin modersmålsundervisning och sin 

utveckling i svenska språket. Detta behöver egentligen inte betyda att eleverna inte uppnått 

detta utan dessa uppfattningar kan ha påverkats av förståelsen av frågorna eller deras 

uppfattning av denna språkutveckling. Däremot är det ett viktigt resultat då eleverna inte 

verkar ha fått en förståelse eller information om hur kunskapen i deras modermål kan fungera 

som förstärkning i bland annat deras svenska kunskaper.  

 Vi befinner oss i dag, 40 år efter att modersmålsreformen genomfördes i ett 

samhälle som enligt mig inte skiljer sig markant från det senare 1900-talet. Ett samhälle, och 

en skola, som inte värderar kultur och språk i mycket större utsträckning än vad den gjorde för 

40 år sedan, i alla fall inte ur alla dessa fem elevers perspektiv. Det är möjligt att resurser inte 

alltid räcker till, men varför minskar skolorna på modersmålsundervisningens resurser och 

inte på andra ämnen? Varför ligger inte undervisningen inom elevernas scheman? 

Forskningen kring modersmålets betydelse för elever är stor och den gemensamma synen är 

att undervisningen spelar en oerhörd stor roll i elevernas individuella utveckling i samhället 

på flera olika nivåer. Vad är det då som gör att undervisningen i elevers modersmål ändå i 

många fall hamnar sist på prioriteringslistan? Elmeroth skulle beskriva detta som ett uttryck 

för det rådande maktförhållandet i samhället och skolan, och jag skulle vilja instämma.  
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9. Konklusion  

Denna studie har lyft fram ett perspektiv som den tidigare forskningen har brustit i, nämligen 

elevperspektivet. Sverige har under många årtionden strävat efter jämlikhet och valfrihet, där 

invandrarelevers rättigheter ligger i att få en genuin och rättvis möjlighet till befrämjandet av 

sitt modersmål, dels för språkutvecklingen, dels för deras identitetsutveckling, vilket inte 

tycks ha uppfyllts till fullo utifrån mina respondenters erfarenheter. Majoriteten av eleverna i 

studien uppvisade en negativ uppfattning av modersmålsundervisning där språk- och 

identitetsutveckling anses ha en minimal funktion. Studien har gett en bild som i stora drag 

inte sammanfaller med skolans vision och mål för undervisningen. Majoriteten av eleverna 

ansåg heller inte att modersmålet fungerade som ett kulturellt kapital. Huruvida eleverna 

uppfattade sitt habitus som användbart och som ett fungerande kulturellt kapital berodde på 

modersmålsundervisningens utformning.  

 Min önskan med studien är att den har bidragit till ny kunskap och att resultatet 

väcker medvetenhet om hur vi som lärare fungerar i ett samhälle, i skolor där elever inte 

upplever att deras habitus, deras egenskaper, är av betydelse och tillerkännes ett kulturellt 

värde. Jag önskar även att denna studie kan ses som inspiration till fortsatta undersökningar 

inom detta fält.  Studie lyfter fram fem elevers uppfattningar, vilket jag anser går att utvidga 

genom till exempel enkätstudier där flera elever får visa sin syn på 

modersmålsundervisningen. Jag anser även att det finns olika infallsvinklar på detta fenomen, 

exempelvis undersöka och jämföra olika kommuner eller olika modersmål. Min studie för 

dessutom fram en viktig aspekt och beskrivning av förhållandet mellan teorin (skolans vision 

och mål) och praktiken (elevernas uppfattningar), vilket jag även anser är ett perspektiv som 

rymmer ytterligare studier.  

 Sammanfattningsvis vill jag hävda, trots studiens omfång, att det är vi, skolan, 

samhället och Sverige som måste visa våra unga elever att dessa möjligheter och egenskaper 

de innehar är goda, användbara, accepterade och positiva. Vi kan inte bara säga eller skriva 

det, utan även visa på och genomföra.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Tema 1: Bakgrund 

- Undertema 1: Allmänna 

Ålder, årskurs, kön 

- Undertema 2: Specifika  

Ursprung, modersmål, födelseort 

 

Tema 2: Modersmålsundervisningens utformning 

- Undertema 1: Tid och rum 

Språk, tid och plats, närvaro, orsak till undervisningen 

- Undertema 2: Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter, positivt/negativt 

- Undertema 3: Personliga erfarenheter  

Fördelar och nackdelar, svårigheter 

 

Tema 3: Betydelse: Identitetsutveckling  

       -    Undertema 1 : Relationen till familjen 

       -    Undertema 2: Relation till vännerna 

       -    Undertema 3: Förståelsen till dess kulturella bakgrund (kulturella identiteten) 

       -    Undertema 4: Modersmålsundervisningens roll 

 

Tema 4: Betydelse: Språkutveckling 

- Undertema 1: Språkkunskaper i svenska och modersmålet 

Skriva, läsa, tala 

- Undertema 2: Språkanvändning hemma och skola 

- Undertema 3: Fördelar och Nackdelar 

- Undertema 4: Modersmålsundervisningens roll  
 

 

 

 

 


