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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete har jag undersökt tvåspråkiga gymnasieelevers upplevelse av deras 

modersmålsundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka tvåspråkiga 

gymnasieelevers erfarenheter och upplevelser av hur modersmålsundervisning bedrivs i 

skolan, samt vilken betydelse ämnet har haft för elevernas lärande och språkutveckling. För 

att genomföra denna studie har jag intervjuat sex gymnasieelever och analyserat deras svar 

utifrån den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv jag har utgått ifrån i detta 

examensarbete. Teorierna gäller huruvida modersmålsundervisningen ses som en resurs för 

tvåspråkiga elever och hur man kan arbeta med additiv flerspråkighet i skolan, vilket i 

praktiken innebär att personen i fråga lär sig två språk samtidigt. Resultatet av studien visar 

att de intervjuade eleverna har en likadan syn på hur deras modersmålsundervisning bedrivs 

organisatoriskt och detta påminner om de resultat andra studier har kommit fram till. Vidare 

upplever majoriteten av eleverna att modersmålsundervisningen inte har haft någon betydelse 

för deras lärande, men majoriteten är dock av åsikten att undervisningen har haft betydelse för 

deras språkutveckling. Elevernas syn på ämnet är att det är av låg status och att det inte är på 

samma nivå som andra ämnen. Skolorna måste även aktivt arbeta för att integrera ämnet i 

skolorna och på det sättet göra tvåspråkiga elever medvetna om att modersmålsundervisning 

har positiva effekter gällande lärande och språkutveckling i skolan. Slutsatserna av detta är att 

skolor har mycket att arbeta med gällande modersmålsundervisningen. 

 

 

Nyckelord Modersmål, modersmålsundervisning, tvåspråkighet, språkutveckling, 

gymnasiet.  
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1. Inledning 

 

Detta examensarbete handlar om gymnasieelevers upplevelser av sin 

modersmålsundervisning och hur de upplever att modersmålsundervisningen har påverkat 

deras lärande och språkliga utveckling. Jag har personligen stor erfarenhet av 

modersmålsundervisning, då jag under min skoltid läst ämnet i sammanlagt sju år. Dessutom 

har min mamma arbetat som modersmålslärare i ett antal år och det är på dessa grunder som 

ämnet intresserar och ligger mig nära.  

Jag är personligen av åsikten att modersmålsundervisning är en viktig del i en persons 

utveckling av det svenska språket och lärande överlag. Den modersmålsundervisning jag själv 

tog del av var dock enligt mig inte optimal och skiljde sig oerhört mycket från resterande 

undervisning. Bland annat fick ämnet inget utrymme i utvecklingssamtal och var inte 

integrerad i min skolgång, på samma sätt som skolans andra ämnen var. Därmed är jag 

intresserad av att undersöka ifall det är fler än jag som upplever modersmålsundervisning på 

ett snarlikt sätt. Dock vill jag klargöra att jag har bortsett från mina egna upplevelser och 

åsikter kring hur modersmålsundervisningen bedrivs i skolan. Jag har medvetet arbetat för att 

dessa åsikter inte ska påverka sättet jag tolkat materialet på.  

Slutligen vill jag även rikta ett tack till eleverna som tog sig tiden att intervjuas av mig, 

tack! 
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2. Bakgrund 

 

Avsikten med denna studie är att undersöka gymnasieelevers upplevelse av sin 

modersmålsundervisning. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur gymnasieelever 

upplever att sin modersmålsundervisning har bedrivits organisatoriskt. Vidare är ett syfte att 

undersöka elevernas åsikter om vilken betydelse modersmålsundervisningen har haft för deras 

lärande och språkutveckling.   

Eftersom språket är ett av människans mest viktiga verktyg för både kommunikation och 

lärande, så blir det därmed oerhört betydelsefullt för elever med invandrarbakgrund att delta i 

och ha tillgång till en välfungerande modersmålsundervisning. Denna tanke grundar sig bland 

annat i att kursplanen för modersmålsundervisning förklarar att undervisningen ska främja 

tillgången till ett fungerande modersmål och det generella lärandet, samt språkutvecklingen 

för en person (www.skolverket.se).  

Modersmålsundervisningen är även någonting som har varit med i debatten kring skolan 

och samhället i stort, genom åren. Det har under många år varit en politisk fråga, och debatten 

kring ämnet handlade från början om att invandrare skulle anpassa sig efter samhället man 

lever i, och detta gällde även språkligt (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 12). I och med 

samhällets utveckling skiftade debatten fokus från om modersmålsundervisning skulle finnas 

över huvud taget, till på vilket sätt den skulle bedrivas på. Under denna tidpunkt stod två 

forskningsläger mot varandra; den ena sidan menade att eleverna med invandrarbakgrund från 

början skulle fokusera på sitt modersmål och sedan införa svenskan. Det andra 

forskningslägret menade istället att det inte fanns bevis för att barn inte skulle kunna lära sig 

två språk samtidigt, och ville därmed se till att barnen fick studera både sitt modersmål och 

svenska så tidigt som möjligt (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 14).  

Idag ses modersmålsundervisning som en självklarhet för barn med invandrarbakgrund och 

det är lagstadgat att barn med ett annat modersmål än svenskan, redan i förskolan, ska 

erbjudas undervisning som främjar utvecklandet av deras modersmål samt svenskan.  Vidare 

är det även lagstadgat att elever vars ena vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska, 

ska erbjudas modersmålsundervisning i både grund- och gymnasieskolan 

(www.modersmal.skolverket.se). Därmed ser debatten annorlunda ut idag än tidigare år; de 

flesta är överrens om att modersmålsundervisningen är någonting av vikt. Istället handlar 

debatten idag om på vilket sätt modersmålsundervisningen ska bedrivas för att gynna eleverna 
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och någonting som lyfts fram är just de bristfälliga aspekterna av undervisningen. Ett exempel 

på detta är artikeln ”Språkproblemen börjar i skolan”, skriven av Camilla Bardel och Bengt 

Novén (2012). Artikeln handlar om hur stor betydelse modersmålsundervisningen har för 

tvåspråkiga elever, samt hur undervisningen bedrivs i skolor. Skribenterna hävdar att 

modersmålsundervisningen är någonting skolan bör satsa på, då risken finns att tvåspråkiga 

elever inte får chansen att vidareutveckla sitt modersmål. Detta kan leda till att tvåspråkiga 

elever har bristfälliga kunskaper i sitt modersmål och att deras självförtroende påverkas 

negativt av detta. Därmed har debatten ändrat fokus och idag handlar den till stor del om vilka 

åtgärder som krävs för att förbättra den modersmålsundervisning som bedrivs.  

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan utvecklingen av en individs 

modersmål och personens lärande och språkutveckling. Bland annat menar Cummins (2012) 

att det finns ett samband mellan hur utvecklat en persons modersmål är, och personen i frågas 

generella akademiska prestationer och färdigheter (Cummins, 2012, s. 1974-1975). Det finns 

även forskning som stödjer tanken om att språkinlärningsmiljön ska vara additiv, vilket 

betyder att eleverna lär sig ett andraspråk, samtidigt som de får fortsatt utveckling i 

modersmålet. Denna form av språkinlärning har visat sig vara gynnsam för elever med ett 

annat modersmål i skolsammanhang (Thomas & Collier, 2002, s. 325).  

Inom detta forskningsfält finns det relativt få studier gällande elevers perspektiv på sin 

modersmålsundervisning och det är just denna forskningslucka som denna studie har till 

avsikt att fylla. Det är därmed på dessa grunder som jag har valt att göra en studie om 

gymnasieelevers upplevelse av hur deras modersmålsundervisning bedrivs, och hur de anser 

att undervisningen har påverkat elevernas lärande och språkutveckling.  
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3. Litteraturöversikt 

  

I detta avsnitt presenteras examensarbetets centrala begrepp, som både definieras och 

förklaras utifrån vad jag avser med begreppen, samt tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiv som används i denna studie.   

3.1 Centrala begrepp 

 

Modersmål – Den definition av modersmål som används i detta examenarbete grundar sig i 

Jan Einarssons (2009) definition av begreppet. Han presenterar fyra kriterier för att definiera 

modersmål och dessa är följande: att modersmålet är det språk som personen i fråga har lärt 

sig först, behärskar bäst, använder mest och identifierar sig med, samt identifieras av andra 

som en användare av språket (Einarsson, 2009, s. 93). Vad jag avser med termen modersmål i 

denna studie är att minst ett av Einarssons (2009) fyra kriterium för definitionen av 

modersmål uppfylls. Anledningen till att termen hemspråk inte används är för att begreppet 

idag är förlegat, och kan bidra till en felaktig bild att detta är ett språk som personer med 

invandrarbakgrund endast brukar i hemmet, vilket självfallet är felaktigt (Einarsson, 2009, s. 

92).  

Modersmålsundervisning – Enligt nationalencyklopedin definieras 

modersmålsundervisning som den undervisning som sker på minoritets- och invandrarelevers 

modersmål och är synonymt med det som tidigare kallades för hemspråksundervisning. 

(www.ne.se). Det är på detta sätt termen används i detta arbete; modersmålsundervisning 

syftar till den undervisning som sker på en minoritets- eller invandrarelevs modersmål. En 

viss del av den tidigare forskningen som presenteras i detta examensarbete använder sig av 

begreppet hemspråksundervisning, men trots detta väljer jag att använda mig av begreppet 

modersmålsundervisning oavsett om studien är äldre än 1997, då ämnet officiellt bytte namn 

(Einarsson, 2009, s. 92).  

Tvåspråkighet – Gällande termen tvåspråkighet används även denna gång Einarssons 

(2009) definition av begreppet. Han presenterar fyra kriterier även för tvåspråkighet och det 

första är att man redan från början har lärt sig två språk simultant eller använt två språk i 

familjen. Det andra kriteriet är att man behärskar två språk och gör det på en nivå som en som 

är född i landet där man talar språket gör, samt att man kan yttra sig meningsfullt på språken 



 

9 
 

och har ett visst medvetande om hur de är uppbyggda grammatiskt. Det tredje kriteriet är att 

man antingen brukar eller kan bruka två språk. Det fjärde, och sista kriteriet är att personen 

identifierar sig själv som en tvåspråkig person eller identifieras av andra som det (Einarsson 

2009, s. 93). Även denna gång behöver endast ett av Einarssons (2009) fyra kriterium för 

tvåspråkighet uppfyllas, för att personen i fråga ska räknas som tvåspråkig i denna 

undersökning.  

3.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för denna studie. Den 

tidigare forskningen är tematiskt ordnad med underrubriker. Avsnittet tidigare forskning 

behandlar främst studier kring modersmålets betydelse för lärande och språkutveckling, då 

den större delen av forskningen inom detta fält är bedriven kring dessa ämnen. Det finns även 

en stor del forskning utförd kring ämnet tvåspråkighet och betydelsen av deltagandet i 

modersmålsundervisningen, för andraspråkselever. Dock är forskningsfältet begränsat 

gällande elevernas perspektiv på betydelsen av sin modersmålsundervisning samt hur 

undervisningen bedrivs organisatoriskt och ett resultat av detta är att dessa teman får mindre 

plats inom avsnittet tidigare forskning.  

3.2.1 Modersmål och lärande 

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan en persons modersmål och ens 

lärande. Jim Cummins (2012) undersökning stödjer denna tanke då han konstaterar att det 

finns ett samband mellan utvecklingen av en persons modersmål och de färdigheter och 

akademiska prestationer som sker på personens andra språk (Cummins, 2012, s. 1974-1975). 

Holmegaard & Wikströms (2004) studie stödjer även denna tanke då även de kommer fram 

till att modersmålet kan användas som en länk till inlärningsprocessen av andraspråket 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s. 540-542). Cummins (2012) fastställer även att det inte 

finns empiriska bevis för att modersmålet, för elever med utländsk bakgrund, är en bidragande 

faktor till låg prestation i skolan. Han menar att den empiriska datan istället tyder på att en 

flerspråkig utbildning är ett bättre alternativ gällande utvecklingen av läs- och skrivförståelse i 

andraspråket (Cummins, 2012, s. 1982).  Cummins (1980) hävdar även att det finns 

missuppfattningar kring andraspråksinlärning och menar att tanken om att en person endast 

har ett visst utrymme för språk är felaktigt. Detta skulle betyda att en persons två språk skulle 

vara på en lägre nivå, än om man endast fokuserat på ett språk under inlärningen. Detta menar 
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han är felaktigt och att det inte finns någon forskning som skulle peka mot detta (Cummins, 

1980, s. 91-93).   

Cummins (2000) betonar även vikten av att aktivera tidigare kunskap. Han förklarar att de 

tidigare kunskaperna är grunden för tolkningen av den nya informationen vi möter. Det en 

person exempelvis läser tolkas utifrån det personen redan vet om språk och världen och detta 

påverkar läsandet. Cummins (2000) menar att den största anledningen till att arbeta för en 

aktivering av elevers tidigare kunskaper är för att stödja och göra inlärningsprocessen mer 

effektiv (Cummins, 2000, s. 10). Aktivering av elevernas tidigare kunskap är särskilt viktigt 

för elever med ett annat modersmål än majoritetsspråket, då det möjliggör att 

andraspråkselever får använda sin tidigare kunskap. Detta hjälper dessutom till att betona för 

dessa elever att exempelvis deras tidigare språkliga kompetens är betydelsefull. Att arbeta 

med aktivering av elevernas tidigare kunskaper hjälper även till med att stärka elevens 

självkänsla och motiverar eleven att medverka i inlärningsprocesserna (Cummins, 2000, s. 9-

11).  

För att en aktivering av elevers tidigare kunskaper ska kunna ske, måste eleverna göras 

medvetna om sambandet mellan kunskaper på modersmål och elevens andra språk. Cummins 

(2000) förklarar att det är svårt för elever att själva se sambandet mellan den nya kunskapen 

och det de tidigare vet. Vidare menar Cummins (2000) att det i skolor finns elever med ett 

annat modersmål än majoritetsspråket, som besitter kunskaper i ett ämne på sitt första språk, 

men inte görs medvetna om den anknytning som kan göras mellan språken (Cummins, 2000, 

s. 11).  

3.2.2 Modersmål och språkutveckling 

 

Forskning visar även att det finns ett tydligt samband mellan ett fungerande modersmål och 

vidare språkutveckling i sitt andraspråk. Thomas & Collier (2002) studie visar att det är av 

yttersta vikt att lärare skapar en skolmiljö som tillhandahåller ett sociokulturellt stöd för 

elever med ett annat modersmål än majoritetsspråket. Detta sociokulturella stöd handlar om 

att låta elevernas akademiska och kognitiva utveckling ske i både deras första- och andraspråk 

(Thomas & Collier, 2002, s. 324). De pekar även på diverse faktorer som påverkar 

språkinlärningen och en av dessa är att språkinlärningen på skolan ska vara additiv och inte 

subtraktiv. I en additiv språkinlärning lär sig eleverna deras andraspråk utan att förlora 

någonting i modersmålet. Elever som får fortsätta sin kognitiva utveckling i både 
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modersmålet och i sitt andraspråk har exempelvis uppvisat förmågan att få högre poäng i 

skolsammanhang än elever med bara ett språk (Thomas & Collier, 2002, s. 325). Thomas & 

Collier (2002) refererar till en studie av Lambert (1975) för att förklara subtraktiv 

språkinlärning. Denna form av språkinlärning handlar om att eleven förlorar sitt förstaspråk 

medan eleven lär sig sitt andraspråk, och detta sätt att arbeta på har visat sig leda till sämre 

prestationer i skolan (Thomas & Collier, 2002, s. 51).  

Språkinlärningen påverkas även av utvecklingen av modersmålet och en fungerande 

modersmålsundervisning. Liberg (2000) refererar till en studie av Donin & Silva (1994) som 

visar att någonting som kan ge stöd i språkinlärningsprocessen är om man får samtala och 

uppvisa förståelse för någonting på sitt modersmål. Liberg (2000) menar att på detta vis blir 

exempelvis läsandet inte en avskild språklig process, utan läsandet placeras i en kontext och i 

relation till samtal, läsning och skrivande man utfört tidigare (Liberg, 2000, s. 15). Resultatet 

av studien Liberg (2000) refererar till visar att det finns ett samband mellan ett välutvecklat 

modersmål och vidare språkutveckling.  

3.2.3 Tvåspråkighet 

  

Hyltenstam & Tuomela (1996) menar att barn med invandrarbakgrund bör lära sig både sitt 

modersmål och majoritetsspråket simultant, då de hävdar att det inte finns underlag för att 

elever kognitivt inte skulle klara av detta. Vidare menar de att för att ett barn med 

invandrarbakgrund ska kunna utveckla sin tvåspråkighet, behöver de få stöd i sin 

modersmålsutveckling både av sin familj och i skolan (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 41). 

Forskningen kring tvåspråkighet är tydlig, det finns inga belägg för att barn och ungdomar 

inte klarar av att lära sig två språk samtidigt och detta, i relation till forskningen om 

modersmålets roll för lärande och språkutveckling visar att elever bör ha möjlighet att 

utveckla båda språken i skolan.  

3.2.4 Betydelsen av deltagandet i modersmålsundervisning  

 

Examensarbetet har hittills berört vikten av modersmålet för elevens språkutveckling och 

lärande, samt forskning kring tvåspråkighet. Vidare visar forskning att 

modersmålsundervisning är viktigt för elevens språkliga utveckling och även för elevens 
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skolgång överlag. Axelsson (2004) menar bland annat att barn som har möjligheten att få 

vidareutveckla sitt modersmål, genom exempelvis modersmålsundervisning, uppvisar en 

större chans att nå framgång, gällande studier i framtiden (Axelsson, 2004, s. 504-505). 

Thomas & Colliers (2002) studie stödjer denna tanke då deras studie bland annat visar att 

bland elever som har ett annat modersmål än majoritetsspråket, och valde att inte ta del av en 

flerspråkig undervisning, uppvisade försämrade kunskaper i läsförståelse och matte i femte 

klass, jämfört med eleverna som valt att ta del av en flerspråkig undervisning. Elever som 

sedan valt att inte avsluta sina studier var också överrepresenterade i den grupp som inte tog 

del av en flerspråkig undervisning (Thomas och Collier, 2002, s. 326). 

Modersmålsundervisningen kan även fungera som ett stöd för inhämtning av kunskap. 

Hyltenstam & Tuomela (1996) skriver om detta och menar att det är omöjligt för elever att 

lära sig och inhämta kunskap på ett språk man inte behärskar. De menar att forskning visar att 

det tar mellan fem till sju år för barn, i tidig ålder, att uppnå en nivå i språket som innebär att 

de kan använda språket för bearbetning och inlärning av ny kunskap. Innan eleven nått denna 

nivå, så ligger språket på en nivå som tillåter eleven att bruka språket vardagligt. Under dessa 

år är elever med ett annat modersmål hämmade när det gäller inlärning, i relation till elever 

med majoritetsspråket som modersmål. Hyltenstam & Tuomela (1996) menar således att på 

grund av detta är det av yttersta vikt, att modersmålet utvecklas. Detta kan ske genom 

exempelvis modersmålsundervisning, där modersmålet kan stimuleras och sedan brukas vid 

inlärning av ny kunskap, till den punkt att svenskan är på samma nivå som för barnen som är 

födda i Sverige (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 42).  

Hyltenstam och Tuomela (1996) menar även att forskning visar att utvecklingen av språket 

och framgångar i skolan, bland barn med invandrarbakgrund, är länkade till 

modersmålsundervisning. Ett exempel på detta är att forskning visar att 

modersmålsundervisning kan vara betydande för både utvecklandet av modersmålet och 

svenskan (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 36).  

3.2.5 Modersmålsundervisningen organisatoriskt 

 

Forskning kring hur modersmålsundervisning bedrivs runtom i landet visar att ämnet inte 

arbetar under samma förutsättningar som skolans andra ämnen. En av skillnaderna ligger i att 

modersmålsundervisning är frivilligt och ämnet har historiskt varit organiserat på ett sätt som 
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innebar att elever ofta var tvungna att lämna sina andra lektioner, för att under den missade 

tiden delta i modersmålsundervisning (Ladberg, 2006, s. 190).  

Modersmålsundervisningen har även präglats av att få bedrivas i sämre lokaler och arbeta 

under förutsättningen att det finns mindre läromedel att använda sig av inom ämnet. 

Modersmålslärare har även haft lägre status än andra lärare på skolorna vilket innebär att de 

exempelvis inte alltid får all information, och detta är information som lärare i andra ämnen 

får ta del av (Ladberg, 2006, s. 190). Idag är modersmålsundervisning oftast bedriven efter 

den normala skoltiden och därmed försvinner möjligheten att integrera ämnet med andra 

ämnen. I skolorna där de styrande är medvetna om fördelarna med ett välutvecklat modersmål 

för lärandet inom skolans andra ämnen, finns det exempel på att de har ordnat att 

modersmålsundervisningen sker inom den normala skoltiden men detta gäller endast de större 

språken (Ladberg, 2006, s. 190-191).  

3.2.6 Elevers perspektiv 

 

Ladberg (2006) förklarar att det finns många barn som har läst modersmålsundervisning, 

under den organiserade formen att de var tvungna att lämna sina vanliga lektioner, för att ta 

del av modersmålsundervisningen. Ladberg (2006) menar att många av barnen ansåg att det 

var tråkigt att behöva gå från de andra och missa saker som skulle kunna vara kul i det vanliga 

klassrummet (Ladberg, 2006, s. 190).   

Tuomela (2002) refererar till forskning av Löfgren (1991) som i sin undersökning kommer 

fram till att en majoritet av elever som har studerat modersmålsundervisning är nöjda med 

ämnet. Den större delen av de elever som har valt att inte studera modersmålsundervisning 

menar att det skulle vara för krävande, eller att de inte behöver stödet som 

modersmålsundervisning ger (Tuomela, 2002, s. 35). Hon refererar även till en studie 

bedriven av Johansson (2000) som har undersökt elevers syn på bland annat 

modersmålsundervisning. Johansson (2000) menar att eleverna anser att sitt modersmål är 

viktigt men har en negativ hållning till modersmålsundervisning. Anledningen till detta tros 

vara på grund av att modersmålsundervisningen generellt har lägre status än de andra ämnena 

(Tuomela, 2002, s. 35-36). 
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3.3 Teoretiska perspektiv 

 

I detta examensarbete använder jag mig av två olika teoretiska perspektiv, för att analysera 

resultatet av den utförda intervjustudien. Ett av dessa teoretiska perspektiv är Cummins 

(2000) forskning kring additiv flerspråkighet. Cummins (2000) menar att det är denna form av 

språkutveckling som man bör använda sig av i skolsammanhang. Cummins (2000) hävdar att 

det finns närmare 150 empiriska studier som bedrivits inom detta specifika ämne, och visar de 

positiva effekterna av additiv flerspråkighet. Denna form av språkutveckling stödjer elevers 

lingvistiska, kognitiva och akademiska framgång (Cummins, 2000, s. 37). Vad som menas 

med en additiv flerspråkighet är att eleverna lär sig sitt andraspråk, utan att förlora kunskaper 

i modersmålet. Detta betyder således att både modersmålet och andraspråket fortsätter 

utvecklas simultant (Thomas & Collier, 2002, s. 325).  

Det andra teoretiska perspektivet jag använder mig av i detta arbete är Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande. Vygotskij menar att inlärningen och påverkas av det du 

redan har kunskaper om. Vidare menar han att inlärningsprocessen är beroende av imitation. 

Det Vygotskij menar med detta är att en persons inlärning orienterar sig bland redan inlärda 

ting, för att på detta vis kunna lära sig nytt (Vygotskij, 2001, s. 333). I min studie kopplas 

detta perspektiv till hur elevernas tidigare kunskaper på modersmålet, påverkar inlärningen av 

ny kunskap på svenska.   

Det är därmed dessa perspektiv på modersmålsundervisningen som resultatet av 

intervjustudien analyseras utifrån.  
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka tvåspråkiga gymnasieelevers erfarenheter och 

upplevelser av hur modersmålsundervisning bedrivs i skolan, samt problematisera idén om att 

alla modersmålselever har liknande erfarenheter. Jag vill även undersöka vilken betydelse 

eleverna anser att ämnet har haft för deras lärande och språkutveckling.  

4.1 Frågeställningar  

 

De frågeställningar jag använder mig av i undersökningen är följande: 

 

- Vilka erfarenheter har gymnasieelever av hur modersmålsundervisning bedrivs 

organisatoriskt?  

- Vilken betydelse anser gymnasieelever att modersmålsundervisning har haft för deras 

lärande? 

- Vilken betydelse anser gymnasieelever att modersmålsundervisning har haft för deras 

utveckling av det svenska språket? 
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5. Metod 

 

I följande avsnitt redogör jag för metoden av datainsamling jag använder mig av i denna 

studie under rubriken metod för datainsamling. Vidare redogör jag för urval, material, 

databearbetning och analysmetod, genomförande, etiska aspekter och reflektion över metoden 

under respektive rubrik.  

5.1 Metod för datainsamling 

 

Syftet med denna studie är att undersöka tvåspråkiga gymnasieelevers erfarenheter och 

upplevelser av hur modersmålsundervisning bedrivs organisatoriskt, samt vilken betydelse 

ämnet har haft för elevernas lärande och språkutveckling. Utifrån syftet väljer jag att använda 

mig av metoden kvalitativa intervjuer. Varför jag har valt att bedriva en kvalitativ 

undersökning är eftersom syftet och frågeställningarna till stor del handlar om att förstå 

människors upplevelse av modersmålsundervisning. I dessa fall lämpar sig en kvalitativ studie 

då en sådan är att föredra om man ska förstå och hitta mönster (Trost, 2010, s. 32). De former 

av kvalitativa intervjuer jag genomför är halvstrukturerade intervjuer; vilket innebär att det 

finns en viss frihet i frågeställandet och det finns även utrymme för följdfrågor. Jag använder 

mig av en intervjuguide, som är tematiskt uppdelad och det är frågorna inom dessa teman jag 

utgår ifrån under intervjuernas gång. Intervjuguiden finns även med i denna studie som en 

bilaga.  

     Intervjuerna har spelats in och detta eftersom fördelarna med en sådan metod är större än 

nackdelarna i mitt tycke. Nackdelarna med att spela in intervjuerna är att det är tidskrävande, 

informanterna kan tycka att det är obekvämt och exempelvis gester, mimik och andra detaljer 

inte noteras i en ljudinspelning, såvida du inte använder dig av en videoinspelning. Fördelarna 

med att spela in intervjuerna är möjligheten att gå tillbaka till intervjun i efterhand och lyssna 

på informantens ordval och ton, och man kan även transkribera intervjun och läsa den i 

efterhand (Trost, 2010, s. 74-75). Efter ett övervägande av för- och nackdelarna med att 

ljudinspela intervjuerna valde jag att göra det, då jag ansåg att fördelarna för analysen av 

materialet är större än nackdelarna metoden för datainsamlingen medför.  
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5.3 Urval 

Det är sammanlagt sex gymnasieelever som har intervjuats i denna studie. Detta upplever jag 

vara ett lämpligt antal intervjuobjekt för bedriva en kvalitativ studie, då exempelvis Trost 

(2010) menar att det är fördelaktigt att begränsa antalet intervjuer i en kvalitativ studie, och 

rekommenderar mellan fyra och åtta intervjuobjekt (Trost, 2010, s. 143). Det enda kriterium 

jag har satt på eleverna är att de har läst modersmålsundervisning i minst fem år. Anledningen 

till att jag bestämde mig för det kriteriet var för att jag personligen ansåg att mina 

intervjufrågor och det jag vill undersöka i denna studie, kräver att eleverna har en viss 

erfarenhet av ämne. Därefter bestämde jag mig för att minst fem års erfarenhet var tillräcklig. 

5.4 Material 

Det insamlade materialet är ljudupptagning från sex kvalitativa intervjuer. Dessa 

ljudupptagningar har transkriberats och skrivits ut, vilket medförde att materialet som sedan 

analyserades var transkriberingar av intervjuerna. Materialet intervjuerna medförde har sedan 

analyserats utifrån tidigare forskning inom ämnet, diverse teoretiska perspektiv och slutligen 

bearbetats och analyserats i relation till varandra.  

5.5 Databearbetning och analysmetod 

 

Bearbetning av intervjusvaren har skett genom att de inspelade intervjuerna har transkriberats 

och sedan skrivits ut på papper. Intervjusvaren har sedan kategoriserats och ordnats i olika 

teman, och dessa teman grundar sig i intervjuguidens, teorins och resultatdelens tematiska 

upplägg.  

Analysmetoden är kopplad till hur datan bearbetas, vilket innebär att jag har analyserat 

datan genom att först identifiera olika teman som återfinns i materialet och är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare har det tematiskt organiserade datamaterialet 

analyserats utifrån tidigare forskning och olika teoretiska perspektiv.  
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5.6 Genomförande  

Datainsamlingen har skett genom att jag efter lektionstid, har mött intervjuobjekten, både på 

den skola de studerar på och utanför skolan. För de elever jag intervjuade på skolan de 

studerar på, hade jag tillgång till ett grupprum på skolan och det var i detta rum som intervjun 

utfördes. Detta var fördelaktigt då intervjuerna kunde genomföras ostört. Vidare medförde 

detta även att ljudinspelandet av intervjuerna skedde utan störningsmoment, vilket såldes 

innebar att jag kunde transkribera en majoritet av intervjuerna utan att behöva oroa mig för 

ljudkvalitén. Intervjuerna som utfördes utanför elevens skola, utfördes på ett café. Även dessa 

intervjuer gick bra och ljudkvalitén påverkades inte nämnvärt av miljön intervjuerna spelades 

in i.  

5.7 Etiska aspekter 

I denna undersökning har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna av intervjuerna. 

Jag har följt Esaiassons (2012) råd om att vid en kvalitativ intervju vara extra noga med att 

poängtera för informanterna kommer användas i en vetenskaplig studie. Dessutom har jag 

varit noga med att poängtera för informanterna att de kan avbryta intervjun när som helst och 

att jag skulle respektera deras vilja att inte vilja deltaga i undersökningen. Detta skulle även 

gälla om intervjun var färdigställd (Esaiasson, 2012, s. 257). Jag har valt att inte nämna 

gymnasieskolan eller eleverna vid namn, då jag vill att eleverna ska förbli konfidentiella. 

Valet grundar sig i att jag anser att detta inte är en undersökning som kräver att man uppger 

källa, utan snarare är detta en undersökning som kräver konfidentialitet då informanterna 

fortfarande studerar på gymnasiet. 

Jag har även utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra 

huvudkrav för forskning. Dessa krav är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

underrätta den deltagande i undersökningen om vilka villkor som gäller för deras medverkan 

och om deras rätt att inte vilja fortsätta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta är 

någonting som jag tydligt gjort då jag har förklarat för informanterna om vilka villkor som 

gäller och att de själva bestämmer över sin medverkan i studien och längden på intervjun. 

Vidare har jag utgått ifrån samtyckeskravet och detta innebär att jag har erhållit samtycke från 

intervjuobjekten innan jag utfört intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att det bör 

undertecknas ett avtal om tystnadsplikt för uppgifter som anses vara etiskt känsliga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Jag har kommit fram till att uppgifterna mina informanter 
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förväntas lämna ifrån sig inte kommer vara av en etisk känslig karaktär. Därmed finns det 

ingen anledning att underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Dock har jag varit tydlig 

med att understryka för deltagarna i studien att eventuella uppgifter som skulle kunna 

identifiera dem inte kommer att publiceras, utan de kommer förbli konfidentiella. Den sista 

forskningsetiska principen som jag utgått ifrån är nyttjandekravet. Detta krav innebär att 

uppgifterna som lämnas endast får användas i vetenskapligt syfte och därmed inte får 

användas för exempelvis kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14).  

5.8 Reflektion över metoden 

 

Insamlingen av materialet gick enligt mig bra. Jag lyckades genomföra intervjuerna inom den 

tidsram jag på förhand hade tänkt mig. Jag stötte inte på några problem under inspelningarna 

och de sex elever som gått med på att intervjuas ställde upp på intervjuerna när det väl var 

dags.  Därmed anser jag att det inte hände någonting särskilt som påverkat de data jag har 

samlat in och detta påverkar därmed inte hur datan har tolkats. Gällande metodens giltighet 

och tillförlitlighet så anser jag att validiteten och reliabiliteten är hög respektive god. Datan 

jag har fått fram svarar på syftet och de frågeställningar jag har ställt upp för denna studie. 

Eftersom syftet med studien är att undersöka elevernas upplevelse av sin 

modersmålsundervisning anser jag att intervjuandet av eleverna därmed också medför en hög 

validitetet. Reliabiliteten anser jag är god då intervjuerna är genomförda på ett pålitligt och 

systematiskt sätt. Något som stödjer reliabiliteten är att jag spelat in intervjuerna och sedan 

transkriberat dem. Detta medför att jag inte har missat någonting under intervjuns gång eller 

glömt bort någonting. Utan allting som framkom under intervjun finns även inspelat och detta 

stärker reliabiliteten enligt mig.  
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6. Resultat  

 

Följande avsnitt presenterar resultatet av de sex genomföra intervjuerna för denna 

undersökning. På grund av de tidigare nämnda etiska övervägandena kommer följaktligen 

intervjuobjekten vara konfidentiella. En följd av att intervjuobjekten förblir konfidentiella är 

att de kommer presenteras under fiktiva namn. Könsfördelningen mellan de intervjuade ser ut 

på så vis att fyra av intervjuobjekten är pojkar medan två är flickor. Resultatet av intervjuerna 

presenteras sedan under fyra teman, vilka är följande: modersmål, modersmålsundervisning 

organisatoriskt, modersmålsundervisning och lärande och slutligen modersmålsundervisning i 

relation till språkutveckling.  

6.1. Presentation av intervjuobjekten 

Feven är en 19 årig elev vars båda föräldrar kommer ifrån Eritrea. Fevens modersmål är 

tigrinja och hon har studerat modersmålsundervisning sedan förskolan. 

 

Juan är en 19 årig elev vars båda föräldrar kommer ifrån Bolivia. Juans modersmål är spanska 

och han har studerat modersmålsundervisning sedan klass två i grundskolan. 

 

Amanda är en 18 årig elev vars ena förälder kommer ifrån Singapore. Amandas modersmål är 

engelska och hon har studerat modersmålsundervisning sedan klass fem i grundskolan. 

 

Azad är en 18 årig elev vars båda föräldrar kommer ifrån Turkiet. Azads modersmål är 

kurmanji och han har studerat modersmålsundervisning sedan klass två i grundskolan.  

 

Kaleb är en 19 årig elev vars båda föräldrar kommer ifrån Etiopien. Kalebs modersmål är 

amharinja och han har studerat modersmålsundervisning sedan klass fyra i grundskolan.  

 

Hiwa är en 18 årig elev vars båda föräldrar kommer ifrån Turkiet. Hiwas modersmål är 

kurmanji och han har studerat modersmålsundervisning sedan klass fem i grundskolan.   
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6.2 Modersmålet 

  

Gällande elevernas modersmål förklarar alla sex intervjuobjekt att de från början har lärt sig 

modersmålet hemma, och därmed var det deras föräldrar som lärde dem språket från början. 

Vidare berättar alla sex elever att det var på deras föräldrars initiativ som de började studera 

modersmålsundervisning. Dock menar även alla, förutom Hiwa, vars modersmål är kurmanji, 

att de studerar modersmålsundervisning självmant under gymnasietiden. Hiwa menar istället 

att det fortfarande under gymnasietiden var föräldrarna som bestämde att han skulle börja läsa 

modersmålsundervisning, men han är samtidigt noga med att poängtera att han egentligen inte 

har någonting emot det. Under gymnasiet menar alltså majoriteten av eleverna att de läser 

modersmålsundervisning för att de själva vill det. På frågan gällande varför de själva valt att 

läsa modersmålsundervisning under gymnasiet, svarar Feven, Juan och Azad att anledningen 

var att de ville få möjligheten att höja sina snittbetyg. Azad förklarade exempelvis följande: 

 

”eftersom det är så många som är dåliga på kurmanji i klassen så tycker jag det är enkla betyg. 

Det är typ därför jag läser det. Jag kan redan språket flytande så jag behöver egentligen inte gå för 

mina föräldrar.. men det är bra för att höja betygen”. 

 

Amanda och Kaleb, med engelska respektive amharinja som modersmål, pekar inte på 

betygen som anledningen till varför de ville läsa modersmålsundervisning i gymnasiet, utan 

menar istället att orsaken är att de vill lära sig språket bättre. Kaleb, vars modersmål är 

amharinja, vidareutvecklar även svaret med att förklara att han känner att han inte kan sitt 

modersmål tillräckligt bra. Därav vill han bli bättre på språket, för att kunna kommunicera 

med släkt i andra länder.  

Angående användningen av intervjuobjektens modersmål förklarar majoriteten att de 

brukar sitt modersmål även på fritiden. Juan berättar följande: 

 

”Jag känner många som kan prata spanska, folk som kommer från mitt land och som mina föräldrar känner. 

De brukar jag prata spanska med, inte alltid men det händer ganska ofta. Mina närmsta vänner kan också spanska 

så då brukar vi prata det ofta”. 

 

Azad och Hiwa menar även de att många av deras vänner också kan språket och därmed är det 

naturligt att de skiftar mellan svenska och kurmanji under konversationer. Förutom denna 
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anledning, förklarar även Hiwa att han brukar använda sig av sitt modersmål när han inte vill 

att folk runtom kring sig ska förstå honom. Feven och Kaleb, vars modersmål är tigrinja 

respektive amharinja, är de enda som berättar att de inte brukar modersmålet på fritiden. 

Fevens förklaring för detta är att hon inte känner sig tillräckligt bra på språket och menar även 

att hon ändå inte har någon annan än hennes familj att använda språket med. Kaleb är inne på 

samma linje och förklarar att han inte känner många andra, förutom familjen som också talar 

amharinja och därmed kommer språket inte till användning ofta för honom.  

6.3 Modersmålsundervisningen organisatoriskt 

Resultatet av de utförda intervjuerna tyder på att informanterna har liknande upplevelser av 

hur deras modermålsundervisning har bedrivits organisatoriskt. Samtliga informanter 

förklarar att de under grundskolan läste modersmålsundervisning på den skola de gick på. 

Vidare förklarar även samtliga elever att de har läst modersmålsundervisning på en annan 

skola, än de går på, under gymnasietiden. Gällande huruvida ämnet har varit schemalagt, är 

det endast Feven som under en period varit tvungen att lämna sin normala undervisning, för 

att ta del av modersmålsundervisningen och detta skedde någon gång under lågstadiet.  Hon 

berättar att hon under denna tid, tillsammans med två eller tre andra elever på skolan, fick 

sätta sig i ett mindre rum på skolan och ha modersmålsundervisning. Vidare berättar hon att 

hon inte tyckte detta var speciellt roligt och förklarar att hon kände sig utpekad när 

modersmålsläraren kom och hämtade henne eftersom hon var den enda i sin klass som läste 

modersmålsundervisning.  

Samtliga intervjuade elever förklarar att de under grundskolan endast läste ämnet 

tillsammans med elever på sin skola medan de i gymnasiet även studerar 

modersmålsundervisning tillsammans med elever från andra skolor. Storleken på klasserna 

varierade mycket under åren för alla sex elever. Kaleb berättar exempelvis att han i 

mellanstadiet läste ämnet tillsammans med en annan elev. Eleverna är överrens om att det är 

under gymnasietiden som dessa klasser är störst. Amanda och Azad, med engelska respektive 

kurmanji som modersmål, berättar exempelvis att det går elva respektive tolv elever i deras 

modersmålsundervisningsklass just nu. Eleverna upplever att de mindre klasserna under låg- 

och mellanstadiet var tråkigare att gå i, då vissa av eleverna anser att de känner sig mer 

utpekade av läraren i dessa klasser. Majoriteten av eleverna beskriver de större klasserna, 

under gymnasietiden som roligare och faktorer som lyfts fram är att de har fått möjligheten att 
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träffa nya människor som talar samma språk som dem och att fler elever tillåter dem att arbeta 

tillsammans mer.   

      Endast två av eleverna, Amanda och Kaleb har studerat modersmålsundervisning i något 

annat än ett vanligt klassrum. De förklarar båda att de under en period i grundskolan fick ta 

del av undervisningen i ämnet i ett mindre rum på skolan. Kaleb berättar att detta grupprum 

bland annat saknade en tavla att skriva på, utan det fanns endast ett bord i mitten av rummet. 

Resterande del av de intervjuade eleverna har dock alltid tagit del av modersmålsundervisning 

i ett vanligt klassrum, under både grundskolan och gymnasiet.  

Modersmålslärares status är även kopplat till hur ämnet bedrivs organisatoriskt, med tanke 

på att ämnet inte är integrerat i en elevs skolgång på samma sätt som andra ämnen och bedrivs 

efter den normala skoltiden. Elevernas syn på modersmålslärarna skiljer sig mellan eleverna.  

Gällande deras relation till läraren medger hälften av eleverna att de sedan tidigare känner 

läraren. De berättar att eftersom de tidigare visste vem läraren var medförde detta att 

undervisningen inte upplevdes lika seriös som andra ämnen. Feven var en av eleverna som 

hade en tidigare relation till sin modersmålslärare och berättade följande: ”eftersom mina 

föräldrar kände läraren kändes det konstigt.. det kändes mer som konfirmationen, eller 

dansen”. Även Hiwa, med kurmanji som modersmål, var en elev som hade en tidigare relation 

till sin modersmålslärare och han berättade följande: ”Vi var få i klassrummet, så man 

märktes där. Han liksom såg oss alla, hela tiden. Man vågade inte prata, och han visste ju 

vilka vi var”. Juan, Amanda och Azad var de elever som inte hade någon relation till läraren 

sedan tidigare och till skillnad från eleverna som hade en tidigare relation till sin lärare, 

upplevde istället dessa elever att läraren och klassrummet var likadant som i alla andra ämnen.  

Angående läromedlen eleverna har fått arbeta med, är det endast två elever som anser att 

läromedlen var bra och detta var Juan och Amanda, vars modersmål är spanska respektive 

engelska. Båda beskriver hur de fått arbeta med exempelvis skönlitterära böcker under 

gymnasiet och med material de anser vara jämställt med den normala undervisningen. 

Resterande del av de intervjuade beskriver istället att de fått arbeta mycket med stenciler och 

uppgifter läraren själv hade hittat på och detta arbetssätt ansåg de skilja sig från skolans andra 

ämnen.  

Synen på hur modersmålsundervisningen bedrivs pedagogiskt är väldigt lika bland 

eleverna. Fem av de totalt sex elever menar att ämnet inte skiljer sig från hur man arbetar i de 

andra ämnena i skolan. Den enda eleven som inte håller med är Azad, vars modersmål är 

kurmanji, förklarar att den stora skillnaden i kunskapsnivån mellan eleverna är anledningen 

till detta. Azad berättar bland annat följande:  
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”Alla är på så olika nivåer, vissa kan flytande, vissa kan prata, vissa kan nästan ingenting. För vissa 

var det skitenkelt medan vissa fick slita. Därför tycker jag det är annorlunda, vi fick göra sånt man gör på 

lågstadiet typ högläsning. Det fick vi göra när jag började gymnasiet för vissa var så dåliga på språket”. 

6.4 Modersmålsundervisning och lärande 

 

Resultatet av de utförda intervjuerna tyder på att elevernas syn på 

modersmålsundervisningens roll för deras lärande är väldigt lika. Eleverna är överrens om att 

modersmålsundervisningen inte har integrerats i resterande del av skolans verksamhet. Ingen 

av eleverna har upplevt att man i skolan aktivt har arbetat för främja 

modersmålsundervisningen, och att undervisningen inte används som stöd vid inlärning av 

andra skolämnen. Vidare visar ingen av eleverna någonting som tyder på att de har arbetat 

med aktivering av tidigare kunskap som stöd i inlärningsprocessen. Majoriteten av eleverna 

förklarar även att de inte tror att modersmålsundervisningen har påverkat deras lärande. De 

enda eleverna som menar att det har hjälpt deras lärande är Juan och Amanda, och det båda 

syftar till är hur deras modersmålsundervisning har hjälpt dem att ligga steget före de andra 

eleverna i spanska respektive engelska, eftersom ämnena även är dessa elevers respektive 

modersmål.  

6.5 Modersmålsundervisning och språkutveckling 

 

Synen på hur modersmålsundervisningen har påverkat elevernas språkutveckling skiljer sig 

till en viss del mellan intervjuobjekten. Sammanlagt fyra av eleverna menar att 

modersmålsundervisningen har haft en positiv inverkan på deras språkutveckling. Gällande 

sättet det har varit positivt för deras språkutveckling skiljer sig dock mellan dessa elever. 

Juan, är en av eleverna som menar att modersmålsundervisning har varit positiv för hans 

språkutveckling. Han förklarar att han personligen tror att anledningen till att han har enkelt 

för att lära sig språk är på grund av att han lärt sig två olika språk i tidig ålder. Vidare menar 

han att han ibland använder spanskan som stöd, under tillfällen då det är något han inte förstår 

på svenska, och detta är någonting han lyfter fram som positivt. Den andra eleven som också 

förklarar att hennes språkutveckling gynnats av modersmålsundervisning är Amanda. Hon 

pekar på sambandet mellan engelskan, vilket alltså är hennes modersmål, och ämnet engelska. 

Hon förklarar följande: ”Eftersom jag kunde lite engelska innan vi började läsa det i skolan så 

var det enklare för mig sen. Jag låg liksom före de andra barnen”. Vidare förklarar hon även 



 

25 
 

att det har hjälpt utvecklingen av hennes svenska då hon brukar växla mellan modersmålet 

och svenskan, när hon inte kommer på ordet på svenska. Detta menar hon är ett enkelt sätt att 

få reda på ett ords betydelse på svenska, då hennes modersmål, engelska, är ett så pass stort 

språk som det är. Azad var en av de som också ansåg att modersmålsundervisningen hade haft 

positiva effekter på hans språkutveckling. På ett likadant sätt som Amanda, beskriver han hur 

han tar hjälp av sitt modersmål kurmanji, för att få betydelsen av ett ord på svenska han inte 

vet, och likadant menar han även att de ibland använder sig av svenskan på sin 

modersmålsundervisning. Azad berättar att han kommer ihåg att hans kusiner brukade 

använda modersmålet för att lära honom svenska, när han var liten, då de redan var bosatta 

här sedan tidigare och kunde svenska.  

De två elever som svarade att det inte visste om deras modersmålsundervisning hade haft 

någon påverkan på deras språkutveckling i svenskan var Kaleb och Feven. De förklarade båda 

två hade de hade svårt att se något samband mellan inlärningen av modersmålet och 

inlärningen av svenskan. Kaleb vidareutvecklade sitt resonemang genom att förklara att han 

inte känner att han är bättre på svenska och därmed inte ser hur modersmålsundervisningen 

har hjälpt med annat än att lära sig sitt modersmål.  
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7. Analys  

I följande avsnitt analyseras resultatet av min intervjustudie genom att koppla teoretiska 

perspektiv och viss tidigare forskning till intervjustudiens resultat. Avsnittet är tematiskt 

indelat, utifrån de frågeställningar som arbetet behandlar.  

7.1 Upplevelsen av modersmålsundervisningen organisatoriskt 

 

Elevernas upplevelse av hur deras modersmålsundervisning bedrivs organisatoriskt visar att 

de har haft liknande erfarenheter. Ladberg (2006) menar att modersmålsundervisningen ofta 

är bedriven efter den normala skoltiden (Ladberg, 2006, s. 190-191). Detta är någonting som 

samtliga elever i denna studie bekräftar, då samtliga elever studerar modersmålsundervisning 

efter den normala skoltiden, och endast en av de intervjuade har någon gång läst 

modersmålsundervisning under skoldagen. Detta var dock någonting som skedde under den 

intervjuades lågstadietid och eleven tvingades att gå miste om andra lektioner för att få ta del 

av sin modersmålsundervisning, vilket var hur modersmålsundervisningen tidigare bedrevs 

(Ladberg, 2006, s. 190). Ladberg (2006) förklarar även att en följd av att ämnet bedrivs efter 

skoltiden blir att ämnet inte får möjligheten att integreras med annan undervisning. 

Författaren menar att det endast är på skolor de som styr är medvetna om fördelarna med ett 

välutvecklat modersmål för andraspråkselever som det idag finns exempel på att 

modersmålsundervisningen bedrivs under den normala skoltiden, men denna organisatoriska 

form hittas fortfarande bara bland de större språken (Ladberg, 2006, s. 190-191).  Även detta 

är någonting som resultatet av mina intervjuer stödjer, då samtliga intervjuade påstår att 

ämnet inte är integrerat i resten av undervisningen i skolan. Enligt intervjuobjekten ges ämnet 

mindre utrymme i skolan och lärare i andra ämnen har aldrig gjort några försök att integrera 

varken modersmålet och modersmålsundervisningen på något vis enligt informanterna. Detta 

kan kopplas till det Ladberg (2006) skriver om just avsaknaden av integreringen av 

modersmålsundervisningen till andra ämnen, just på grund av att det normalt sätt bedrivs efter 

skoltid (Ladberg, 2006, s. 190-191).  

Vidare beskriver även de intervjuade eleverna att modersmålsundervisningen skiljer sig, 

jämfört med andra ämnen och pekar på saknaden av läromedel, samt att vissa intervjuobjekt 

förklarar att man sedan innan hade en relation med modersmålsläraren, vilket medförde att 
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ämnet inte upplevdes seriöst. Eleverna beskriver även hur klasserna var mindre och att detta 

upplevdes jobbigt, då vissa av dem kände sig utpekade på grund av detta. Ladberg (2006) 

förklarar även att modersmålsundervisningen har under många år arbetat under 

förutsättningarna att det finns mindre läromedel att ta del av för lärarna, samt att 

modersmålslärare ofta har lägre status än andra ämneslärare (Ladberg, 2006, s. 190).  

 

7.2 Betydelsen av modersmålsundervisningen för lärandet  

 

Elevernas syn på modersmålsundervisningens betydelse för deras generella lärande är väldigt 

lika. Resultatet av studien visar att ingen av de intervjuade eleverna, anser att skolan aktivt har 

arbetat för att använda modersmålsundervisningen som stöd i inlärning av andra ämnen. 

Majoriteten förklarar att modersmålsundervisningen inte har påverkat deras lärande. De två 

elever som anser att deras modersmålsundervisning har hjälpt deras lärande är Juan och 

Amanda, vars modersmål är spanska respektive engelska. Dessa två elever syftar till att 

modersmålsundervisningen har hjälpt dem med inlärningen av spanska respektive engelska 

som ämnen i skolan. Resultatet kan kopplas till Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv 

på lärandet, inom vilket han bland annat hävdar att inlärningsprocessen främjas av de 

kunskaper vi redan besitter (Vygotskij, 2001, s. 333). Enligt elevernas utsagor är detta 

arbetssätt någonting som saknas i skolan, då de menar att de inte använder sig av kunskaper 

på modersmålet som ett stöd i lärandet av nya kunskaper, inom den ordinarie 

skolundervisningen. 

7.3 Betydelsen av modersmålsundervisning för språkutveckling 

 

Resultatet av min studie visar att majoriteten av eleverna anser att modersmålsundervisningen 

har varit positiv för deras språkutveckling. Fyra av de totalt sex intervjuade anser detta, dock 

är de inte överens om på vilket sätt modersmålsundervisningen har varit positiv för 

språkutvecklingen. Juan, som har spanska som modersmål, menade exempelvis att han 

upplever att modersmålsundervisningen har hjälpt honom att lära sig andra språk och att han 

använder sig av modersmålet för att få meningar och ord förklarat på svenska. Amanda, med 

engelska som modersmål och Azad med kurmanji som modersmål har liknande tankar då de 

båda menar att de växlar mellan sitt modersmål och svenskan och på detta vis kan få ord eller 
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sammanhang förklarade av andra personer som kan deras modersmål och svenska. Eftersom 

modersmålsundervisningen har hjälpt dem att utveckla deras modersmål anser de således att 

undervisningen också har hjälpt den generella språkutvecklingen. Detta kan kopplas till 

Cummins (2000) teorier kring språkinlärning och det han benämner som additiv 

flerspråkighet. Cummins (2000) menar att det finns empiriska bevis som menar att det finns 

positiva effekter av en additiv språkinlärning och att det påverkar elevers språkutveckling 

(Cummins, 2000, s. 37). När elever läser modersmålsundervisning och samtidigt läser svenska 

är det just en additiv flerspråkighet som de använder sig av och majoriteten av de intervjuade 

eleverna upplever detta som ett positivt inslag i deras språkutveckling.  

De två elever som upplever att modersmålsundervisning inte hade haft någon inverkan 

gällande språkutvecklingen av svenskan var Feven och Kaleb. De hade svårt att hitta ett 

samband mellan studerandet av modersmålet och inlärningen av svenskan. Av dessa två är 

Kaleb den enda som utvecklar sitt resonemang och menar att han inte känner att han blivit 

bättre på språk på grund av modersmålsundervisningen. Han hävdar istället att 

undervisningen endast har hjälpt honom att lära sig sitt modersmål bättre. Även detta kan 

länkas till Cummins (2000) tankar om hur elever måste göras medvetna om hur kunskaper på 

deras modersmål är kopplat till kunskaper på elevers andra språk (Cummins, 2000, s. 11).   
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8. Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka tvåspråkiga gymnasieelevers erfarenheter och 

upplevelser av hur modersmålsundervisning bedrivs i skolan, samt problematisera idén om att 

alla modersmålsundervisning bedrivs under samma förutsättningar. Vidare är ett syfte att 

undersöka vilken betydelse eleverna anser att ämnet har haft för elevernas lärande och 

språkutveckling. I följande avsnitt relateras resultat som jag kommit fram till i analysavsnittet 

till tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som behandlades i litteraturöversikten. Jag 

behandlar även dessa resultat i relation till teman som togs upp i examensarbetets bakgrund.  

Resultatet av analysen visar att eleverna har haft liknande erfarenheter gällande hur deras 

modersmålsundervisning har bedrivits. Elevernas upplevelser av modersmålsundervisning 

visar att de anser att ämnet inte är integrerat i den normala undervisningen. Vidare anser 

eleverna även att ämnet ges mindre utrymme i skolan, jämfört med andra ämnen och ett 

exempel på detta är att undervisningen bedrivs efter skoltid. Ladberg (2006) menar att det 

finns ett fåtal skolor som har integrerat ämnet i skolan och det som kännetecknar dessa skolor 

är att de styrande på skolan är medvetna om de positiva effekterna av ett välutvecklat 

modersmål bland andraspråkselever (Ladberg, 2006, s. 190-191). Resultatet tyder på att de 

verksamma inom skolorna, som de intervjuade eleverna går på, saknar denna medvetenhet 

enligt elevernas utsagor. Detta eftersom samtliga elever beskriver modersmålsundervisning 

som en extern undervisning; någonting de gör efter skoltid, som inte arbetar under samma 

förutsättningar som andra ämnen och inte är integrerat i resterande delar av elevernas 

skolgång.  Detta kan även kopplas till tankarna i detta examensarbetes bakgrundsavsnitt, där 

jag diskuterar dagens debatt kring modersmålsundervisningen, och hur denna debatt ofta 

handlar om hur bristfällig modersmålsundervisningen är. Detta tyder på att det i alla fall finns 

ett medvetande kring problematiken med ämnet och att elevernas upplevelser faktiskt 

stämmer överrens med verkligheten.  

Gällande modersmålsundervisningens roll för elevernas lärande pekar forskning mot att det 

är av yttersta vikt. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande; där det framgår att 

lärandet främjas av de tidigare kunskaper vi redan besitter (Vygotskij, 2001, s. 333), så är det 

tydligt att detta är någonting som saknas i skolan enligt de intervjuade elevernas utsagor. 

Forskning stöder tanken om att kunskaper på modersmålet är kopplat till lärandet, och 

Hyltenstam & Tuomela (1996) menar exempelvis att modersmålsundervisningen kan 
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användas som ett stöd för lärandet av ny kunskap, då det finns en risk att tvåspråkiga elever 

ligger efter eleverna som har svenska som sitt modersmål. Modersmålsundervisningen kan 

därmed användas som ett stöd vid inhämtning av ny kunskap, tills det att svenskan är på 

samma nivå som för barnen födda i Sverige, vilket kan ta mellan fem till sju år för barn i unga 

åldrar (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s. 42). Även Holmegaard & Wikström (2004) stöder 

denna tanke, och menar att modersmålet kan användas vid inlärning av nya kunskaper på 

andraspråket (Holmegaard & Wikström, 2004, s. 540-542). Trots detta upplever en majoritet 

av eleverna inget samband mellan lärandet på andraspråket, och deras tidigare kunskaper på 

modersmålet. De upplever även inte att skolan aktivt arbetar för att främja denna aspekt. 

Endast två av eleverna, Juan och Amanda, vars modersmål är spanska respektive engelska ser 

ett samband mellan lärandet på andraspråket och modersmålsundervisningen. De pekar på att 

modersmålsundervisningen har resulterat i att de har legat steget före i skolämnena spanska 

respektive engelska. Förutom denna koppling, så gör dessa två elever inte någon annan 

koppling mellan modersmålsundervisningen och deras lärande i skolan.  

Utifrån resultatet drar jag slutsatsen att det även i denna fråga handlar om en saknad 

medvetenhet, då forskning stödjer tanken om att modersmålsundervisning är ett stöd för 

andraspråkselever och att det kan möjliggöra att inhämtningen av kunskap blir enklare för 

dessa elever. Även eleverna som inte var födda i Sverige, utan hade kommit till Sverige i 

deras barndom upplevde inte att modersmålsundervisningen hade haft någon betydelse för 

deras lärande. Ingen av eleverna redogör för ett arbetssätt som liknar det Cummins (2000) 

beskriver gällande aktiveringen av tidigare kunskaper; att eleverna måste göras medvetna om 

sambandet mellan de tidigare kunskaperna på modersmålet och kunskapsinhämtandet på 

andraspråket (Cummins, 2000, s. 9-11). Utifrån detta drar jag slutsatsen att eleverna inte har 

gjorts medvetna om att det finns ett samband mellan lärandet på sitt andraspråk och 

utvecklingen av modersmålet, samt en aktivering av tidigare kunskaper på modersmålet.  

Betydelsen av modersmålsundervisningen för elevernas språkutveckling är någonting som 

majoriteten av eleverna menar är av vikt. Totalt fyra av eleverna upplever att 

modersmålsundervisningen har varit positiv för deras språkutveckling. De pekar på faktorer 

som att de upplever att de har enklare att lära sig andra språk på grund av att de har läst 

modersmålsundervisning och hur de på ett bättre sätt kan tillämpa sitt modersmål i praktiken, 

för att förstå svenska ord och meningar, av personer som kan båda språken. Denna växling 

mellan språken, är någonting som eleverna som ansåg att modersmålsundervisningen har haft 

en positiv betydelse i deras språkutveckling inom svenskan pekar på. Detta kan kopplas till att 

forskning tyder på att det finns ett samband mellan ett välutvecklat modersmål och 
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språkutvecklingen i sitt andraspråk. Liberg (2000) menar exempelvis att allt man läser hamnar 

i en kontext, där läsningen relateras till det man läst tidigare (Liberg, 2000, s. 15). Detta kan 

kopplas till språkutvecklingen genom att det du läst och samtalat om på modersmålet kan 

relateras till det man läser och samtalar om på andraspråket. Thomas & Collier (2002) som 

också pekar på ett samband mellan språkutvecklingen i andraspråket och modersmålet. De 

anser att elever med ett annat modersmål än majoritetsspråket behöver stöd för att deras 

språkutveckling ska gynna både deras första- och andraspråk (Thomas & Collier, 2002, s. 

324). De förespråkar även en additiv språkutveckling, där både första- och andraspråket 

utvecklas samtidigt (Thomas & Collier, 2002, s. 325) och detta är ett arbetssätt eleverna 

beskriver, då samtliga elever i studien har tagit del av modersmålsundervisning samtidigt som 

de läser svenska.  

Eleverna som ansåg att modersmålsundervisningen inte har haft någon betydelse för deras 

språkutveckling var Kaleb och Feven, som båda förklarar att de inte ser ett samband mellan 

inlärningen av modersmålet och inlärningen av svenskan. Detta skulle kunna vara kopplat till 

att skolan inte har visat något intresse för modersmålet, likt det Axelsson (2004) skriver om 

hur tvåspråkiga elever, vars modersmål inte är detsamma som majoritetsspråket, kan ses som 

en brist snarare än en resurs i skolan (Axelsson, 2004, s. 520). Detta skulle kunna vara en 

anledning till varför dessa elever känner som de gör; att inte skolan synliggjort deras 

modersmål och betydelsen av den och att dessa elever sedan inte upplevt det som kopplat till 

skolan över huvud taget.  
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9. Konklusion 

 

Studien jag har genomfört har undersökt gymnasieelevers erfarenheter av sin 

modersmålsundervisning. Studien har behandlat frågeställningar beträffande vilka 

erfarenheter gymnasieelever har av hur sin modersmålsundervisning har bedrivits 

organisatoriskt, vilken betydelse de anser att undervisningen har haft för deras lärande samt 

språkutveckling. Vidare har även studien försökt problematisera idén om att all 

modersmålsundervisning är densamma.  

Resultatet av studien visar att eleverna upplever att ämnet skiljer sig organisatoriskt från 

andra ämnen. Majoriteten av eleverna upplever att deras modersmålsundervisning inte har 

haft någon betydelse för deras lärande, och kunskapsinhämtande men istället anser en 

majoritet av eleverna att ämnet har påverkat deras språkutveckling positivt. Ännu ett resultat 

studien visar är att elevernas erfarenheter av modersmålsundervisningen skiljer sig beroende 

på modersmål. Lärandet och hur modersmålsundervisningen bedrivs organisatoriskt skiljer sig 

åt enligt eleverna och resultatet av studien pekar mot att de större språken, som engelska och 

spanska bedrivs under bättre förutsättningar än de mindre språken. Därmed visar detta att 

modersmålsundervisning inte är en sak, utan skiljer sig åt beroende på vilket språk det gäller.  

Jag anser att studien jag genomfört är ett relevant inslag i den nuvarande debatten kring 

modersmålsundervisning. Debattens fokus ligger på hur modersmålsundervisningen som 

ämne kan utvecklas och bli bättre, och det jag har lyft fram i min studie är elevernas syn på 

ämnet. Detta anser jag vara ett relevant inslag i debatten, då det är viktigt att undersöka hur 

eleverna upplever sin modersmålsundervisning, för att sedan kunna arbeta för att förbättra 

ämnet. Jag skulle även vilja lyfta fram det faktum att det inte finns tillräckligt mycket 

forskning utförd kring elevernas perspektiv på ämnet och hur ämnet kan skilja sig beroende 

på språk. Den större delen av forskningen inom detta fält handlar om vikten av ett 

välutvecklat modersmål och hur detta påverkar elevernas skolgång. Det finns i jämförelse 

oerhört lite forskning utförd om hur modersmålsundervisning bedrivs och hur eleverna 

upplever ämnet, i jämförelse med andra ämnen. Därmed anser jag att framtida forskning, som 

berör elevernas perspektiv på modersmålsundervisning, och hur ämnet kan skilja sig åt 

beroende på språk, är någonting som skulle vara välkommande. Även lärares, och inte minst 

modersmålslärares perspektiv på undervisningen hade även varit forskning som hade hjälpt 

fylla de hål som finns inom detta forskningsfält.  
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Utifrån min studies resultat, och den forskning som utförts inom ämnet anser jag att det är 

tydligt att det finns mycket att arbeta med kring modersmålsundervisning. Forskningsresultat 

tyder på att det är viktigt för tvåspråkiga elever att ha ett välutvecklat modersmål, för 

inlärningen av nya kunskaper och även språkutvecklingen av andraspråket. Trots detta, 

bedrivs inte ämnet under samma förutsättningar som andra ämnen och ges inte lika stort 

utrymme som andra ämnen. Därmed anser jag att hur modersmålsundervisning bedrivs 

organisatoriskt och ämnets status är någonting som behöver förändras. Det är på tiden att 

tvåspråkiga elevers modersmåls ses som en resurs inom skolsammanhang, och inte en brist, 

som det ofta görs i dagens skolor. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Bakgrundsfrågor 

- Ålder, utbildning, modersmål. 

 

 Erfarenheter 

- Modersmål, modersmålsundervisning. 

 

 Upplevelse av modersmålsundervisning organisatoriskt 

- När? Var? Förutsättningar? Läromedel? Integrerat? Skillnader? 

 

 Modersmålsundervisningens betydelse för lärande 

- Integrerat, samarbete, tidigare kunskaper, praktiskt, samband. 

 

 Modersmålsundervisningens betydelse för språkutveckling 

- Användning, samarbete, praktiskt, samband.  

 


