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Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare (på en högstadieskola och en skola med
vuxenutbildning), som träffar elever med ett annat modersmål än svenska, har för attityd till det.
Modersmålet har betydelse för lärandet inom olika skolämnen och omgivningens attityd till det språket
spelar en viktig roll. Avsikten är också att undersöka vad dessa lärare har för uppfattning om vad andra
elever på skolan har för inställning till, att eleverna talar ett annat modersmål än svenska på lektioner och
raster. Resultaten mellan de båda skolorna och skolnivåerna ska jämföras för att se likheter och skillnader.
Studien ska därför besvara följande frågor:


Vad anser lärarna att det finns för olika för- och nackdelar med att elever använder ett annat
modersmål än svenska i undervisningen?



Hur tror lärarna att elevernas modersmål påverkar studieresultat/betyg?



Hur möjliggör lärarna att elever, med ett annat modersmål än svenska, får användning för sitt
språk i undervisningen?

En enkätundersökning har genomförts. Resultatet visar att de flesta lärarna har en positiv inställning till
andra modersmål än svenska. Men de menar att andra elever tycker illa om när det talas andra språk än
svenska på lektionerna. Studien visar också att lärarna anser att elevernas modersmål främjar inlärningen
i övriga ämnen, och att jämförelser mellan modersmålet och svenskan ökar deras förståelse.
Högstadielärarna menar dock att brister i modersmålet kan vara ett problem, eftersom eleverna kanske
inte kan alla begrepp som används inom skolämnena. Då blir det svårt att förstå dem på svenska också.
Vuxenlärare nämner att andra elever kan uppleva utanförskap, om de inte förstår vad som sägs i
klassrumssammanhang. Högstadielärarna tycker att modersmålet varken påverkar studieresultatet bra
eller dåligt. Majoriteten av vuxenlärarna anser att elevernas modersmål påverkar betygen på ett negativt
sätt. Lärarna uppmuntrar sina elever att använda modersmålet i undervisningen. Översättning av ord och
begrepp från svenska till modersmålet är det vanligaste sättet. Lärarnas svar har också jämförts med
elevsvaren i den enkätundersökning, som genomfördes till det självständiga arbetet hösten 2018.
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1. Inledning
Aldrig har behovet av, eller människors önskan av, att lära sig nya språk varit större än nu. Ett
skäl är den omfattande globala migrationen, som kan bero på både individuella, men också
strukturella skäl som exempelvis krig, politisk oro och ekonomisk obalans (Hyltenstam &
Lindberg, 2013). Det gör att allt fler människor befinner sig i nya språkliga och kulturella
omgivningar. Den viktigaste nyckeln in i det nya samhället är språket. Det är nödvändigt att lära
sig det nya landets språk och kultur (a.a.). Här kommer andraspråksinlärning in. Ämnet svenska
som andraspråk blir för många av dessa elever en nyckel till övriga skolämnen, och till
skolframgång (a.a.). I förlängningen har det också en avgörande roll för om individen ska kunna
bli en aktiv deltagare i samhälls- och arbetslivet (a.a.). Språket är med andra ord en
demokratifråga (Löthagen & Staaf, 2009). Inom andraspråksteori har modersmålets roll varit
olika under årens lopp. Abrahamsson (2009, s. 252) konstaterar:
Modersmålets betydelse inom andraspråksteori har under åren skiftat kraftigt, från
behaviorismen och den kontrastiva analysens dagar ha setts som den enda källan till språkliga
fel, via 1970-talets minimalistiska syn på transfer, till de senaste årtiondenas nyktrare syn på
tvärspråkligt inflytande som en självklar kognitiv komponent.

Med transfer menas i detta sammanhang överföring från modersmålet (a.a.). Skolverket betonar
också vikten av att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för lärandet av övriga
ämnen i skolan (Skolverket, 2017, a). Här spelar omgivningens attityder en viktig roll.
I vilken utsträckning flerspråkiga individers olika språk verkligen fyller sina respektive
funktioner beror inte bara på de enskilda språkanvändarna och deras faktiska språkfärdigheter
utan också på attityder och värderingar bland de språkanvändare de möter i olika miljöer och
sammanhang där språken används. (Hyltenstam & Lindberg, 2013, s. 16)

Begreppet attityd har blivit centralt inom språksociologin. Einarsson (2009) skriver att attityder
har med beteende att göra. Det kan riktas mot en individ, en grupp eller ett språk (a.a.). Enligt
Einarsson är attityders funktion att de hjälper oss att begripa vår tillvaro och omvärld, de
strukturerar och förenklar en komplex värld. Det är viktigt med ett tillåtande klimat i skolan och
att det finns respekt för elevernas språkliga och kulturella bakgrund (Axelsson, 2015).
Inkludering handlar om att verksamheten ska anpassas efter elevers olika egenskaper,
förutsättningar och behov (Orlenius, 2016).
Därför är det viktigt att skolan ser elevernas modersmål som en resurs, i allt skolarbete, och att
lärarna bygger vidare på det som andraspråkselever har med sig till skolan (Gibbons 2014). Det
är viktigt att läraren undviker bristperspektivet när det handlar om andraspråkslever, och istället
bekräftar och förstärker elevernas identitet (Hajer och Meestringa 2014). I detta ingår att
uppmuntra elevernas utveckling i modersmålet. När språk betraktas som en tillgång i
undervisningen blir flerspråkig klassrumsinteraktion med translanguaging, parallell användning
av flera språk, en viktig lärstrategi (Rosén och Wedin, 2015). Forskning visar att det tar mellan
fyra och åtta år att utveckla ett andraspråk för ämnesstudier; skolspråket. Mest gynnsamt är det
om elever får möjlighet att få undervisning på sitt modersmål parallellt med att de utvecklar sitt
andraspråk och dessutom andra skolämnen (Lahdenperä & Sundgren, 2016). Lorentz (2013)
konstaterar att med ett interkulturellt perspektiv och förståelse för begreppet mångfald i skolan,
kan problem som diskriminering, mobbning och främlingsfientlighet minska. Därför spelar
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attityderna en viktig roll i sammanhanget, eftersom de bland annat påverkar elevernas
möjligheter till skolframgång, men också till mångfald i samhället i stort.
Det här arbetet om attityder till modersmål är en naturlig fortsättning på det självständiga arbete
som vi gjorde hösten 2018. Då lät vi, tillsammans med ytterligare en kurskamrat, drygt 60 elever
från tre skolor/våra arbetsplatser; högstadiet, vuxenutbildning samt gymnasiet medverka i vår
elevenkät (finns som bilaga 3, längst bak i examensarbetet). Syftet var att undersöka vad eleverna
hade för attityd till att de hade ett annat modersmål än svenska. Vi två som har skrivit det här
examensarbetet jobbar båda som lärare i svenska som andraspråk, SVA, och har låtit 30 lärare,
det vill säga 15 lärare/kollegor på våra respektive skolor/arbetsplatser (en högstadieskola och en
skola med vuxenutbildning), svara på vår enkät som handlar om vad lärarna har för attityd till
att elever har ett annat modersmål än svenska. Vi har velat jämföra vad det finns för skillnader
och likheter mellan de båda skolorna och skolnivåerna. I diskussionsavsnittet har vi också jämfört
de 30 lärarnas svar med de 40 elevernas svar (högstadiet och vuxenutbildning).

2

2. Bakgrund
I bakgrunden presenteras mångfalden i svenska skolor och samhället samt på vilket sätt
flerspråkighet kan vara en resurs i undervisning. Vidare diskuteras språkpolitik i Sverige och hur
den påverkar flerspråkiga elevers lärande. Dessutom tas Skolverkets riktlinjer upp kring
modersmålsundervisning och flerspråkighet i svenska skolor. Även begreppet translanguaging
presenteras och den senaste forskningen kring det. Slutligen beskrivs vuxna andraspråkselever
och skillnader mellan yngre och äldre andraspråksinlärare samt resultatet från den tidigare
elevenkäten.
2.1 Mångfald i dagens svenska skolor
Under det senaste århundradet har många förändringar skett i samhället, vilket i sin tur har
påverkat utbildningssystemet i Sverige, men även globalt. Lahdenperä och Sundgren (2017)
menar att det svenska samhället har blivit mångkulturellt och heterogent och Lorentz (2015)
konstaterar att dagens skola präglas av en stor mångfald. Det innebär att i den svenska skolan
finns det numera ett stort antal elever och skolpersonal med olika språk, religioner, uppfattningar
och kulturell bakgrund (Lorentz, 2015). Denna mångfald återspeglas bland annat i de cirka 140
modersmål, som finns representerade bland flerspråkiga elever i Sverige (Hajer & Meestringa,
2015). Cummins (2017) menar att dagens skolor ställs inför stora utmaningar därför att
människor flyttar mellan länder i mycket större omfattning än tidigare. En märkbar svaghet i
utbildningssystemet i många länder, enligt Cummins, är att utbildningspolitiska beslut grundas
mer på ideologi än på forskningsevidens. Hajer och Meestringa (2015) lyfter fram att flerspråkiga
elever inte är någon homogen och enhetlig grupp med liknande behov och förutsättningar.
Faktum är att det finns flera skillnader än likheter dem emellan.
Det är viktigt och absolut nödvändigt att kunna arbeta med elever och skolpersonal med olika
bakgrund (Lorentz, 2015). Om man ökar förståelsen för olika kulturer kan man bidra till att
eliminera hinder, stärka relationer, förbättra resultat och stimulera nytänkande. Om man hjälper
sina elever att lyckas, trots att det kan finnas svårigheter med det nya språket, kan man som lärare
bidra till ett långsiktigt sunt samhälle (Cummins, 2017). Hajer och Meestringa (2015) betonar
vikten av att satsa på flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling långsiktigt
eftersom det tar lång tid för de flesta att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på andraspråket;
ett språk som en människa har tillägnat sig senare i livet. Lorentz (2015) poängterar vikten av att
ta hänsyn till elevernas språk och bakgrund, när man som lärare planerar och genomför
undervisningen, vilket i sin tur ska ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och
kunskaper. På det sättet kan man utvidga det gemensamma kulturarvet för alla elever i skolan.
Junkin (2006) påpekar att det dessutom finns ett direkt samband mellan språk och lärande. Hon
menar att ett bra utvecklat modersmål är förutsättningen för ett bra utvecklat andraspråk, men
också ett viktigt redskap för andra ämnens utveckling. Det finns även en koppling mellan identitet
och modersmål. Enligt Einarsson (2009) är det viktigt att man inte förlorar sitt första språk.
2.2 Språkpolitik i Sverige
Enligt Cummins (2017) tycks Sverige vara ett av de mest progressiva europeiska länderna
beträffande bestämmelser och resurser som läggs ner på att flerspråkiga elever ska utveckla sina
kunskaper i svenska, samt sina färdigheter på modersmålet. Hajer och Meestringa (2015) menar
att flerspråkiga elever i Sverige, till skillnad från andra länder, har tillgång till undervisning i
svenska som andra språk och modersmål under hela skoltiden. På så sätt ges de möjlighet att
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utveckla sitt andraspråk utifrån sina egna förutsättningar. Att utveckla modersmålet är lika
nödvändigt eftersom det är en viktig länk mellan skolan och elevernas övriga liv, och kan
dessutom fungera som ett kompletterande verktyg för kunskapsutveckling.
Av flera olika anledningar finns det dock fortfarande många skolor i Sverige, som bedriver sin
verksamhet utan att veta tillräckligt om forskningsevidens, gällande elevernas modersmåls
betydelse för andraspråksinlärning (Cummins, 2017). Det råder även kunskapsbrist om vad
skolor har möjlighet att göra för att utnyttja elevernas alla kognitiva och kunskapsmässiga
färdigheter, för att på så sätt underlätta deras skolgång. En rad faktorer har påverkat
modersmålsundervisningen på ett negativt sätt, enligt Cummins. Ett exempel är förändringar av
skolans finansiering i samband med att ansvaret för skolan överfördes från staten till
kommunerna på 1990-talet. Det innebär att det inte finns tillräckligt med medel för att driva
modersmålsundervisning i alla kommuner. Axelsson (2014) påpekar att det fortfarande finns en
oenighet mellan forskningsevidensen gällande flerspråkiga elevers lärande och
andraspråkutveckling och den utbildning som de får. Det finns stor nytta av en utbildning, som
grundas på elevernas modersmål och en undervisning i både modersmål och andraspråk som
genomförs av ämnesutbildade lärare. Flerspråkiga elever i Sverige har rätt till
modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet, samt undervisning i svenska som
andraspråk, SVA. Dock varierar organiserandet av dessa rättigheter och erbjudanden, framförallt
när det handlar om samverkan med skolans övriga verksamhet. Ofta sker
modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning av SVA avsides och får dessutom
ofta kritik för bristen på inkludering (a.a.).
Om flerspråkiga elever bara får följa den ordinarie undervisningen, kan de stöta på en hel del
svårigheter. Enligt Gibbons (2016) sker språkinlärning inte per automatik bara för att elever är
närvarande på lektioner. För att uppnå en optimal ämnesundervisning måste språk och innehåll
integreras så att ämneskunskaperna och andraspråket utvecklas parallellt. Kaya (2016) resonerar
att såväl skolan som hela samhället måste vara beredda på att möta den mångfald och
heterogenitet, som nu är en del av det svenska utbildningssystemet. Flerspråkighet borde anses
vara en naturlig del i skolans vardag som inkluderar alla elever (Garcia 2012; Kaya 2016).
2.3 Flerspråkighet i skolans styrdokument
Som det framgår från läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017, a) har modersmål en stor
betydelse för elevernas lärande. Språk är individens viktigaste redskap för tänkande,
kommunikation och lärande och människor utvecklar sin identitet samt utrycker sina känslor och
tankar genom sina språkliga resurser (a.a.). Det är viktigt att ha ett utvecklat och varierat språk
för att ha möjlighet att verka i ett mångkulturellt samhälle. När människor har tillgång till sitt
modersmål, underlättas språkutveckling och lärande på andra områden också. Därför är det
viktigt att eleverna ska bli medvetna om vilken betydelse deras modersmål har för lärandet i olika
ämnen (a.a.).
Det är tydligt att ett av målen med modersmålsundervisning är att ge eleverna förutsättningar att
utveckla sin kulturella identitet, men också att bli flerspråkiga (Skolverket, 2017, a). Eleverna
uppmuntras att utveckla ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk, vilket i sin tur kan
leda till utveckling att kritiskt tänkande. På så sätt läggs vikten på flerspråkighet och dess
fördelar. I centralt innehåll för årskurserna 7 – 9 står det bland annat att eleven ska kunna jämföra
modersmålets grundläggande struktur med svenskan samt lära sig ordbildning och
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meningsbyggnad på sitt modersmål i jämförelse med svenskan (a.a.). Aktuella samhällsfrågor i
länder, där elevens modersmål talas, ska också kunna jämföras med liknande frågor i Sverige
och elever uppmuntras att reflektera och dra slutsatser gällande likheter och skillnader. Ur
läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017, b) framgår att det är av stor betydelse att
utnyttja alla kunskaper och erfarenheter som vuxna elever redan har, när undervisningen planeras
och genomförs.
2.4 Flerspråkighet som resurs
Enligt Kaya (2016) är det viktigt för flerspråkiga elever att kunna använda alla sina språk som
resurs för lärandet, både när det kommer till språk- och kunskapsutveckling. En tidigare
uppfattning var att det optimala sättet att lära sig ett nytt språk var att bara få undervisning på
just det språket. Enligt den senaste forskningen måste flerspråkighet betraktas som en värdefull
resurs när det gäller kunskapsutveckling. Man ska inte längre uppfatta elevernas modersmål som
ett tänkbart hinder för att de ska kunna utveckla ett andraspråk (a.a.). Hajer och Meestringa
(2015) menar att flerspråkighet kan ta sig många uttryck. Elevernas förutsättningar att
kommunicera och lära på svenska, precis som deras behov av särskilda insatser i skolan, är
väldigt varierande.
Det är av stor vikt för elevernas lärande och skolframgång vilken inställning skolan har inför
flerspråkighet och elevernas modersmål (Ljung Egeland, 2018). När man tillåter och även
uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser, blir deras skolresultat betydligt
bättre jämfört med dem som bara använder ett av sina språk i lärandet. Pedagoger, deras
förhållningssätt och attityder till elevernas flerspråkighet spelar en väldigt stor roll. Man kan
tycka att det är underligt att den enspråkiga normen fortfarande är dominerande i många svenska
skolor, trots att det finns så mycket forskningsevidens angående nyttan med flerspråkig
undervisning (a.a.). Med tanke på hur heterogent och mångkulturellt Sverige har blivit den
senaste tiden, borde kunskap om språk och migration göras till viktig kunskap för alla elever och
lärare. Om eleverna är tillåtna att enbart använda ett av flera tillgängliga språk, så ges de inte
möjlighet att upptäcka och förstå sig själva och andra. Språk och identitet är sammanflätade och
påverkar hur vi ser på oss själva, men också på vår omgivning (a.a.).
2.5 Translanguaging
Tidigare brukade man dela upp den språkliga repertoaren som en individ behärskade i
förstaspråk, andraspråk och främmande språk (Kaya, 2016). Med andra ord fanns det tydliga
gränser mellan alla dessa typer av språk. Teorin om translanguaging (Garcia, 2012) grundar sig
på att man ser flerspråkighet som norm. Det innebär att alla språk som en individ kan, är delar
av samma helhet. Enligt Garcia fungerar translanguaging på följande sätt: varje nytt språk som
man tillägnar sig, växer fram i ett slags ömsesidigt förhållande till de språk som man redan
behärskar och använder sig av. När man talar om translanguaging så flyttar man fokus från språk
till språkanvändande.
Flerspråkiga personer är inte alltid medvetna om vilket språk de använder sig av, när de
kommunicerar med varandra. På något sätt sker det omedvetet och deras olika språk kan vara så
sammanflätade att gränserna mellan dem nästan försvinner. Det som dock händer i verkligheten
är att flerspråkiga elever stöter på väldigt tydliga gränser mellan olika språk både i skolan och i
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samhället. Det finns en dissonans mellan forskningsevidensen och situationen som flerspråkiga
elever befinner sig i. Om flerspråkighet ska ses som en resurs i lärandet då ska man välja den
flerspråkiga undervisningen som det enda sättet att överföra kunskap till människor på 2000talet. Den utgår ifrån de krav som kommer att ställas på framtidens medborgare gällande
interkulturell kompetens och förmågan att kommunicera på flera språk. Därför är det nödvändigt
att ge utrymme för elevernas olika språk; att de både får synas och höras i skolan (a.a.).
2.6 Flerspråkighet i undervisningen
Cummins (2017) menar att omfattande forskning som bedrivits under de senaste 50 åren visar,
att utveckling av tvåspråkighet och flerspråkig litteracitet ger språkliga, kognitiva och
kunskapsmässiga fördelar. De tydligaste effekterna finns på områdena metaspråklig medvetenhet
och inlärning av nya språk. Kaya (2016) menar att pedagoger kan stärka elevernas lärande genom
att strukturerat och medvetet dra nytta av elevernas flerspråkighet i undervisningen. Enligt
Cummins (2017) är det möjligt för flerspråkiga elever att överföra begrepp, läs- och
skrivfärdigheter samt inlärningsstrategier från ett språk till ett annat, även om dessa språk skiljer
sig mycket från varandra.
Enligt Kaya (2016) ska lärare uppmuntra sina flerspråkiga elever att kontinuerligt använda
resurser från alla sina språk. Möjligheten för eleverna att använda flera språk kan hjälpa dem att
uttrycka sina tankar, när tankarna annars kan springa före förmågan att uttrycka sig på
andraspråket.
Även om det kan vara svårt och nästan omöjligt att anordna tvåspråkig undervisning, finns det
ändå flera tillvägagångssätt som innebär respekt för elevernas kultur och språk, och som kan
användas i den dagliga undervisningen (Axelsson 2014; Kaya 2016). Att lyfta fram elevernas
språkliga bakgrund är väldigt viktigt, men samtidigt kan det vara en utmaning när läraren inte
behärskar elevernas språk. Kaya (2016) nämner en studie från 1994 av Lucas och Katz, från
vilken det framgår att det är möjligt att låta flerspråkiga elever använda sina modersmål i
undervisningen, även om läraren själv är enspråkig. Enligt studien kan man gruppera eleverna
utifrån deras modersmål och låta dem hjälpas åt när de skriver och gör muntliga uppgifter. I första
hand kan eleverna berätta för varandra på modersmålet i gruppen och sedan översätta och berätta
för resten av klassen. Man kan också uppmuntra eleverna att använda flerspråkiga lexikon för att
kunna förstå mer avancerade texter. De elever som har gemensamt modersmål kan arbeta i par,
för att den som har kommit längre i sin språkutveckling ska kunna hjälpa den som kan mindre
svenska. Slutligen kan eleverna uppmuntras att diskutera skolarbeten hemma och be
familjemedlemmar om hjälp på deras olika modersmål (a.a.).
När man låter eleverna använda sina modersmål för att tänka högt för sig själva eller tillsammans
med andra, leder det till att de får möjlighet att utveckla sina tankar och idéer mer, än om de var
tvungna att enbart göra det på svenska. När man låter eleverna läsa på sitt modersmål ges de
större möjligheter att inhämta kunskapen, än om de bara får läsa texter på svenska. I dagens skola
skapar internet enorma möjligheter för eleverna att söka information både på svenska och på sitt
modersmål. Det i sin tur leder till att de kan få reda på betydligt mer kunskap. Dessutom
underlättar digitala verktyg översättningen mellan olika språk. När man låter eleverna skriva på
modersmålet har de möjlighet att visa sina kunskaper på ett betydligt mer utvecklat sätt. Genom
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att inkludera elevernas modersmål i undervisningen utvecklas både modersmålet och
andraspråket, samtidigt som ett sådant arbetssätt stärker elevernas identitet och självkänsla, vilket
i sin tur ökar engagemang, motivation och lärande (Axelsson 2014; Kaya 2016).
2.7 Skillnader mellan flerspråkiga barn och vuxna andraspråksinlärare
Flerspråkiga barn och vuxna lär sig andraspråket på olika sätt. En allmänt spridd uppfattning är
att åldern när en person börjar lära sig ett andraspråk påverkar slutresultatet. Abrahamsson (2014)
lyfter fram de viktigaste faktorerna som kan ha social, psykologisk och biologisk karaktär. Dessa
är avgörande för vuxna elevers lärande och kan vara på både samhälls-, grupp- och individnivå
(a.a.). Wedin (2014) poängterar att forskningsresultat visar att andraspråksinlärning hos vuxna
är en komplex process. Det beror bland annat på att vuxna redan behärskar flera tusentals ord
och kan utrycka sig i komplexa satser, när de använder sitt modersmål i tal och skrift. Förutom
detta har de möjlighet att anpassa sitt språk efter olika sammanhang och mottagare. Faktum är
att det tar lång tid att överföra dessa kunskaper till ett nytt språk (a.a.).
Här kan inlärningsstrategier vara till stor nytta och de kan fördelas på tre kategorier: kognitiva,
metakognitiva och sociala/affektiva. De vuxna andraspråksinlärare som använder sig av sådana
strategier uppnår en betydligt högre språklig nivå jämfört med dem som inte gör det
(Abrahamsson, 2014). Wedin (2014) tar upp ytterligare en skillnad mellan barn och vuxna
andraspråksinlärare. Det handlar om att flerspråkiga barn exponeras mycket mer för andraspråket
än vuxna andraspråksinlärare. De yngre andraspråksinlärarna tillbringar oftast en stor del av sin
tid i miljöer, där de kommer i kontakt med det nya språket i ett naturligt sammanhang. Dessutom
är vuxna mycket mer restriktiva när det gäller att låta sig utsättas för ett språk, som de själva inte
behärskar och har svårare att få tillgång till liknande naturliga sammanhang. Abrahamsson (2014)
betonar vikten av att ha bra möjligheter till språkligt inflöde och interaktion med infödda talare,
om man vill uppnå bra resultat i andraspråksinlärningen.
Ytterligare en aspekt som skiljer yngre andraspråksinlärare från vuxna är rätt uttal på
andraspråket (Wedin, 2014). Det är vanligt att vuxna andraspråksinlärare har mycket svårare att
uttala ord precis som infödda talare. Man talar oftast med brytning eller behåller en tydlig
utländsk accent, när man börjar lära sig ett andraspråk efter puberteten, även om man annars har
uppnått en mycket hög språklig nivå.
Fördelen med att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder är att man kan lära sig svåra ord och
grammatiska strukturer mycket enklare och mer effektivt. Wedin (2014) menar att vuxna
andraspråksinlärare oftast är medvetna om vad det innebär att lära sig ett andraspråk, och kan
göra det på ett systematiskt sätt. Det är en anledning till varför det ofta är lättare för dem att lära
sig språket i ett formellt sammanhang, vilket betyder att SVA-lärare i större utsträckning kan
använda regler, teoretiska förklaringar och grammatiska övningar. Enligt Abrahamsson (2014)
krävs det en hög grad av språklig talang hos vuxna andraspråksinlärare för att de ska kunna nå
samma språkliga nivå som infödda talare, vilket inte gäller dem som börjar lära sig L2,
andraspråket, i barndomen. Naturligtvis utgör vuxna elever en väldigt heterogen grupp, och
därför är det viktigt att man som lärare tar hänsyn till deras tidigare erfarenheter och kunskaper,
när man planerar undervisningen, menar Wedin (2014).
2.8 Tidigare forskning
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Flera doktorsavhandlingar rör området flerspråkig undervisning och modersmålets betydelse för
lärande. Tvingstedt, Drakenberg och Morgan (2009) genomförde en studie på flera skolor i
Malmö, där det gjordes ett försök att införa tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska.
Syftet med studien var att kartlägga och analysera språk- och kunskapsutvecklingen hos
tvåspråkiga elever, samt att relatera denna utveckling till hur den tvåspråkiga undervisningen
organiserades och genomfördes. Studiens resultat visar att arabiska integrerades i skolans
verksamhet, språkets status höjdes och eleverna blev mer positiva till att använda sitt modersmål
i flera sammanhang än tidigare. De tvåspråkiga lärarna lyckades involvera föräldrarna i barnens
lärande och samarbetet mellan skolan och hemmet förbättrades. Samtidigt fanns det en del
svårigheter, som exempelvis brist på tid och resurser, för att kunna utveckla tvåspråkig
undervisning på sikt. Detta i kombination med otydlighet hos den pedagogiska ledningen var
orsaker till att projektet inte fick den förväntade framgången.
Wigerfelt (2011) konstaterar att språkutveckling ses som något viktigt för Malmö stads
skolpolitik. Flera skolor i Malmö försökte att utveckla nya arbetssätt med olika former av
tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska. Varje skola skapade och utvecklade sina egna
modeller, som anpassades efter de möjligheter och förutsättningar som fanns. Det framgår från
Wigerfelts rapport att skolledarnas situation var svår av flera olika anledningar, som till exempel
segregation och bristande resurser. Dessutom fanns det offentligt negativa förväntningar och en
stor medial uppmärksamhet kring de aktuella skolorna, vilket satte en ännu större press på
skolledarna. En rad praktiska svårigheter ledde till att skolorna blev tvungna att modifiera
tvåspråkighetsmodellen, så att den kom att få en annorlunda utformning än som var tänkt från
början.
Reath Warren (2017) har genom sin doktorsavhandling undersökt utvecklingen av flerspråkig
undervisning i Sverige och på en vietnamesisk skola i Australien, med fokus på
modersmålsundervisning och studiehandledning på elevernas modersmål. Det framgår av studien
att translanguaging, som gynnas av modersmålsundervisningen och studiehandledningen,
hjälper flerspråkiga elever att nå mål i flera ämnen. Forskaren drar slutsatsen att möjligheter för
utvecklingen av flerspråkig undervisning skapas, när alla elever har tillgång till utbildningen på
sina modersmål och på samma villkor. När man planerar undervisningen ska man utgå ifrån
elevernas språkliga mångfald. Utmaningar uppstår när enspråkiga ideologier begränsar eller
ignorerar elevernas språkliga mångfald, samt när det saknas ett dynamiskt engagemang vid
planering och genomförande av undervisning.
2.9 Elevenkäten: Resultat och jämförelse mellan de två olika elevgrupperna
I en tidigare studie (Stolt, Teterina & Younathan Isaac, 2018) jämfördes hur elever på högstadiet,
gymnasiet och vuxenstuderande svarade i enkätundersökningen, som rörde attityder till
modersmål. Här är ett sammandrag av hur eleverna på högstadiet och de vuxenstuderande
svarade, eftersom det är de grupperna som är aktuella för examensarbetet.
Majoriteten (72 %) av högstadieeleverna och de vuxna eleverna (96 %) kände att det var mycket
bra att kunna ett annat modersmål. Några högstadieelever (17 %) och drygt hälften (58 %) av
vuxeneleverna trodde, att lärarna tyckte att det var negativt att de talade ett annat modersmål på
lektionerna. Vidare trodde fler högstadiepojkar än högstadieflickor att lärarna var mycket
8

positiva till att de talade ett annat modersmål på rasterna. På samma sätt resonerade de flesta
vuxenelever. Totalt 33 procent av högstadieeleverna trodde att andra elever tyckte att det var
mycket dåligt, att de talade ett annat modersmål på lektionerna. Nästan alla vuxenstuderande (83
%) upplevde också att de andra eleverna tyckte att det var negativt. Majoriteten (67 %) av
högstadieflickorna och de flesta vuxenelever (71 %) trodde att andra elever tyckte att det var
positivt eller neutralt, att de talade ett annat modersmål på rasterna. Mer än hälften av
högstadiepojkarna svarade tvärtom. Nästan en tredjedel av kvinnorna bland vuxeneleverna
upplevde, att det var negativt att tala modersmålet på rasterna. Knappt en tredjedel av
högstadieeleverna och över hälften av de vuxenstuderande (54 %) svarade att det var bra att
använda modersmålet i undervisningen. Totalt 22 procent av högstadieeleverna och ett fåtal
vuxna elever tyckte att det var negativt, eftersom det förhindrade andraspråksutvecklingen.
Majoriteten av högstadieeleverna (83 %), över hälften av de vuxenstuderande männen (57 %)
och nästan alla kvinnor bland de vuxenstuderande (88 %) svarade att modersmålet påverkade
betygen positivt.
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad lärare har för attityd till att elever talar ett
annat modersmål än svenska. Studien ska besvara följande frågor:


Vad anser lärarna att det finns för olika för- och nackdelar med att elever använder ett
annat modersmål än svenska i undervisningen?



Hur tror lärarna att elevernas modersmål påverkar studieresultat/betyg?



Hur möjliggör lärarna att elever, med ett annat modersmål än svenska, får användning för
sitt språk i undervisningen?
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4. Metod
Här beskrivs studiens datainsamlingsinstrument, urval, genomförande, bearbetning samt etiska
överväganden i studien.
4.1 Datainsamlingsinstrument
I studien har den kvantitativa metoden enkätundersökning använts. Kvantitativ forskning innebär
att studierna ofta innebär större urval, standardiserade mätmetoder och statistik (Kristensson,
2014). Den kvantitativa forskningen utgår ifrån att det finns en verklighet som kan mätas.
Eneroth (1984) konstaterar att för att kunna mäta något måste forskaren först veta vad som kan
mätas kvantitativt. Kvantitativa data kan användas för att testa hypoteser eller förutsäga utfall,
konstaterar Denscombe (2013). Meningen är att så objektivt som det bara går undersöka och
studera förekomster, likheter, skillnader, orsaker, samband eller effekter som berör fenomen. Det
är viktigt att resultaten utmynnar i slutsatser som går att generalisera (Kristensson, 2014).
Dimenäs (2007) trycker dock på att det är viktigt att resultatet inte generaliseras så att läsaren
tror att det gäller exempelvis lärare i allmänhet, utan lärarna i just den aktuella undersökningen
(a.a.).
Enligt Denscombe (2013) föredrar de flesta forskare att begränsa analysen till en grundläggande
deskriptiv statistik. Orsaken är att det är ett ganska enkelt men ändå noggrant sätt att strukturera
data, delge resultaten och visa analyser av data. När det handlar om presentation av data måste
den vara begriplig, resonerar Denscombe. Rådata kan med fördel överföras till diagram eller
tabeller och på så sätt blir deskriptiv data förståelig. Enligt Denscombe är sådana ett effektivt sätt
att visa antal, frekvenser och andra typer av kvantitativa data. Fördelen med dem är att de är
visuellt tydliga och smidiga att läsa av.
Dimenäs (2007) menar att enkäter kan vara ett lämpligt redskap då individers attityder till olika
företeelser ska undersökas. Ibland kan det kännas lättare att i enkätform svara på frågor som berör
känsliga områden, eftersom respondenterna kan känna att de är mer anonyma än då de intervjuas,
exempelvis. Denscombe (2013) skriver att en enkätundersökning fungerar enligt följande: om du
vill få reda på människors attityder, fråga dem och få på det sättet informationen direkt från
källan. Enligt Dimenäs är enkäten som datainsamlingsinstrument också lämplig då olika grupper
ska jämföras. I det aktuella fallet har kollektivet varit mer intressant än enskilda individer. Den
senare författaren poängterar att oberoende av vilket redskap forskaren väljer för att samla in
data, är det syftet med undersökningen som är det viktigaste.
Det finns olika typer av enkäter, där gruppenkäten är en. Det är en variant på en sådan som här
har utformats och som lärarna har fått besvara, med det undantaget att de fyllde i enkäten var och
en för sig i enrum när de själva hade tid under några dagar. Gruppenkäter är också den vanligaste
enkätformen inom lärarutbildningar (a.a.). Fördelen med att dela ut enkäter på arbetsplatser kan
vara att respondenterna då kan ställa frågor, om sådant de inte förstår. Dimenäs poängterar dock
att deltagandet måste vara frivilligt. En respondent förklarade att motivationen till att besvara
enkäten ökade, eftersom åtminstone en av upphovskvinnorna av enkäten var känd för
vederbörande. Det är viktigt att frågorna i en enkät har god reliabilitet, så att de uppfattas på
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samma sätt av respondenterna. Frågorna måste dessutom ha god validitet, så att de verkligen
berör problemområdet som undersökningen handlar om (a.a.; Patel & Davidson, 1991). De
senare författarna konstaterar att det är först efter att en enkät har besvarats, som forskaren vet
om den kan ses som reliabel, alltså tillförlitlig. Förs då märks det om respondenterna har hoppat
över vissa frågor, eller om de markerade fler alternativ än vad som var tanken.
Studiens enkät består av attityd- och åsiktsfrågor, vilket innebär sex slutna frågor och tre öppna
frågor. I de slutna frågorna finns en skala med gradering 0–10 (där 0 är mycket dåligt och 10 är
mycket bra). De öppna frågorna kunde lärarna besvara med egna ord. Studiens enkät har skolnivå
som bakgrundsfråga. Även kön står med, men den fyllde ingen funktion skulle det visa sig. Mer
om detta i metoddiskussionen. Enkäten var i pappersform.
Det är lärarnas attityd till annat modersmål än svenska som har varit i fokus i studien. Patel och
Davidson menar att med en persons attityd avses i vetenskapliga sammanhang en grundläggande
värdering hos den människan. Det betyder att personens attityd står för något mer, än att
individen bara tycker eller har en åsikt om någonting (a.a.). Författarna skriver också att om det
ska undersökas vad en individ anser eller har för inställning till något kan frågeformulär eller
intervjuer användas. Men om individens attityd till någonting ska undersökas, bör det användas
en attitydskala (a.a.). Det är därför som enkäten har använts som datainsamlingsmetod; fokus har
varit på respondenters attityd till annat modersmål än svenska. Rosengren och Arvidson (1992)
menar att attityder kan ses som en relativt stabil tendens hos en person, att reagera antingen
positivt eller negativt gentemot ett givet objekt. Attityden anses bestå av tre delar; en
kunskapsmässig, en värderande känslomässig och en handlingsmässig (a.a.). Slutligen kan det
konstateras att det sällan finns någon endimensionell verklighet, som kan mätas på ett enkelt sätt.
Wärneryd (1993) konstaterar att mätningar är och förblir fragmentariska och ofullständiga.
4.2 Urval
Dimenäs (2007) menar att de flesta undersökningar som görs med enkät kan i princip bara spegla
just den grupp som undersökts. Det har varit syftet med studiens lärarundersökning; att se hur
lärarna på de utvalda skolorna svarar, och sedan reflektera över resultatet utifrån den forskning
som finns. Författaren poängterar att det är viktigt att resultatet inte generaliseras så att läsaren
tror att det gäller lärare i allmänhet. Det handlar också om ett bekvämlighetsurval, eftersom
respondenterna är kollegor (a.a.).
Totalt 30 lärare, det vill säga 15 lärare/kollegor på två skolor/arbetsplatser (en högstadieskola
och en skola med vuxenutbildning), har medverkat i enkätundersökningen för att svara på frågor
som handlar om vad lärarna har för attityd till att elever har ett annat modersmål än svenska.
Inom det självständiga arbetet hösten 2018 medverkade drygt 60 elever från samma skolor som
ovan; högstadiet och skolan med vuxenutbildning, samt dessutom ett gymnasium. Syftet var att
undersöka vad eleverna hade för attityd till att de har ett annat modersmål än svenska.
Examensarbetet har därmed varit en naturlig fortsättning på det arbetet. Skälet till att det blev
just 15 lärare på respektive skola är, att det var så många som kunde besvara enkäten på den ena
skolan, det styrde alltså även antalet lärare på den andra skolan. Den ena skolan är alltså betydligt
mindre än den andra. Det har alltså varit den ena skolans totalurval av lärare som har styrt antalet
respondenter i undersökningen (Byström, 1990).
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Varje individs bidrag har varit viktigt, eftersom det på den ena skolan handlade om en
totalundersökning av en mindre grupp (Patel & Davidson, 1991). På den andra skolan delades
enkäten ut till de 15 lärare som slumpmässigt (slumpmässigt urval) först påträffades, på
arbetsplatsen. Med slumpmässighet i detta sammanhang innebär det att alla i populationen skall
ha samma sannolikhet att bli valda (a.a.). I praktiken rörde det sig om hälften av ämneslärarna på
den skolan. Därmed var det en slags stickprovsundersökning (Byström, 1990). Problem med
bortfall har inte existerat eftersom 30 lärare, alltså 15 lärare/skola, verkligen har medverkat,
vilket också var avsikten (Rosengren & Arvidson, 1992). Samtliga 30 respondenter som har
medverkat i enkätundersökningen har varit och förblir anonyma, för utomstående åtminstone.
Skaparna av enkäten och studien vet givetvis vilka individer som har tillfrågats om medverkan,
men det är omöjligt att veta vem som har svarat på vilken enkät eftersom de lämnades in utan
personuppgifter i ett personligt postfack. Enligt Kristensson (2014) innebär anonymitet att de
uppgifter som samlas in inte kan härledas till respondenterna. Det skulle gå att få fram vilka
skolor som har deltagit i enkätundersökningen, men det måste vara ganska svårt att få fram exakt
vilka av lärarna som deltog, åtminstone på den ena skolan där det inte var ett totalurval.
För att kunna dra slutsatser utifrån undersökningsresultatet måste urvalet ha en lämplig storlek,
skriver Denscombe (2013). En bra urvalsram ska bland annat även vara relevant (alltså innehålla
sådant som är direkt relaterat till undersökningen), fullständig (den ska ta upp alla viktiga
uppgifter) och exakt (den ska utesluta de uppgifter som är onödiga). Vidare ska urvalsramen vara
aktuell, alltså bestå av nya tillägg och förändringar samt inte innehålla onödiga uppgifter (a.a.).
4.3 Genomförande och bearbetning
Enkätundersökningen genomfördes på två olika skolor och inom två olika skolnivåer; högstadiet
och vuxenskola. Lärarna tillfrågades om de ville delta i undersökningen, vad syftet med
undersökningen var och att de var anonyma som respondenter för utomstående. De tog själva
ansvar för att svara på enkäten, när det passade dem. De hade några dagar på sig att besvara
enkäten. Dimenäs (2007) understryker vikten av att det sätts ett sista datum, en slags deadline,
när enkäten bör vara ifylld, inte minst för att minimera bortfallet. En enkätundersökning
genomfördes på respektive skola, och sammanställdes därefter var för sig först för hand, vilket
oftast är både lättare och snabbare (a.a.). Därefter analyserades materialet, exempelvis utifrån
olika teman, och slutligen gjordes det en samlad analys, en jämförelse, utifrån båda
lärargruppernas enkätresultat.
4.4 Etik
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer. Det är framförallt fyra huvudkrav som
måste uppfyllas då forskare planerar att göra undersökningar: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet innebär att de berörda ska informeras om syftet med forskningen. Det fick
respondenterna veta innan enkätundersökningen genomfördes. Samtyckeskravet handlar om att
deltagarna själva ska få bestämma om de verkligen vill vara med i undersökningen. Det var helt
frivilligt för respondenterna att delta. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt materialet. Materialet förvaras på
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undangömd plats i hemmet och kommer efter att examensarbetet har godkänts att slängas. Det
finns för övrigt inga personuppgifter i enkätmaterialet. Samtliga respondenter har svarat på
enkäten utan att lämna några personliga uppgifter (a.a.). Kristensson (2014) skriver att
konfidentialitetskravet innebär att deltagarna garanteras att uppgifterna som samlas in, inte sprids
till obehöriga. Det insamlade materialet ska dessutom förvaras avidentifierat och så är det med
det här materialet. Upphovskvinnorna till studien vet så klart vilka personer som har tillfrågats
om deltagande, men det är omöjligt att veta vem som har svarat på vilken enkät, eftersom de
lämnades tillbaka i ett personligt postfack. Enligt Kristensson innebär anonymitet att de uppgifter
som samlas in inte kan härledas till respondenterna. Det skulle gå att få fram vilka skolor som
har medverkat i undersökningen, men det måste vara ganska svårt att få fram exakt vem som
fyllde i varje enskild enkät. Den senare författaren skriver också att det innebär att inte ens de
som genomför undersökningen vet vilka som medverkar, men det uppfylls inte här eftersom
respondenterna tillfrågades om de ville delta. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har
samlats in endast får användas för forskning. Det är också avsikten med enkätundersökningen
till studien (Vetenskapsrådet, 2002). Frågor som rör attityder till ett annat modersmål än svenska
skulle kunna uppfattas som känsliga. Inte minst av det skälet har det varit viktigt att hålla lärarna
anonyma för utomstående.
Denscombe (2013) poängterar också vikten av att forskare har ett etiskt förhållningssätt. Det
betyder att när de samlar in data, analyserar och publicerar dessa, ska de utgå från följande
principer: forskare ska ha respekt för deltagarnas rättigheter och värdighet. Eftersom
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts har det visats respekt för respondenternas
rättigheter, men också värdighet. Forskare ska också undvika att individerna lider någon skada
genom att vara med i projektet. Det finns inget i materialet som kan avslöja vem som har svarat
vad. Forskarna ska vidare jobba på ett sätt som är ärligt och respekterar deltagarnas integritet
(a.a.). Samtliga ståndpunkter bygger på inställningen att forskare inte har någon privilegierad
position som ger dem rätt att fullfölja sina intressen, på bekostnad av deltagarna, oavsett om
fynden är viktiga och värdefulla (a.a.). Inom den humanistiska traditionen finns dessutom den
grundläggande etiska regeln om allas lika värde. Även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
och Barnkonventionen utgår ifrån denna uppfattning (Dimenäs, 2007).
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5. Resultat
Här beskrivs hur lärarna i undersökningen har svarat på enkäten. Först redovisas
högstadielärarnas resultat, därefter vuxenskolans lärarresultat. Sist kommer avsnittet som handlar
om jämförelser mellan de båda lärargrupperna. Graderingen i lärarenkätens frågor är mellan 0
till 10, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra eller mycket positivt. Resultat mellan 6 och
9 räknas som bra eller positivt, och 5 är neutralt. Notera att det längst bak i arbetet finns en tabell
(bilaga 1) där båda lärargruppernas svar i de sex slutna frågorna redovisas. Där finns också
lärarenkäten (bilaga 2).
5.1 Högstadielärarna
Lärarnas enkätsvar har grupperats efter olika teman: olika attityder till annat modersmål, för- och
nackdelar med modersmål i undervisningen, möjligheter till lyckad undervisning och reaktioner.
Olika attityder till annat modersmål
Totalt 15 (100 %) av 15 högstadelärare svarade på enkäten. Majoriteten (60 %) av
högstadielärarna svarar ”mycket bra” på frågan vad de känner inför att elever talar ett annat
modersmål än svenska i skolan. Lärare nummer 12 uppger 0 = mycket dåligt, med motiveringen
att om eleven inte förstår någon svenska finns det en rädsla för att eleven skadar sig i den för
lärarens ämnesspecifika undervisning (troligtvis träslöjd).
Ingen högstadielärare svarar 10; att det är mycket bra att elever talar ett annat modersmål än
svenska på lektionerna. Men åtta lärare (53 %) har svarat från 6 till 9. Två lärare har inte angett
någon siffra. En av dem (lärare nummer 15) skriver:
Det beror på sammanhanget, om du till exempel samarbetar och diskuterar en uppgift är det
inget konstigt. Svarar de på frågor vid till exempel genomgångar behövs dock svenskan
användas för att kommunikationen ska fungera mellan alla i klassrummet.

Totalt tio (67 %) av 15 lärare svarar 6 till 10 på vad de tycker om att elever talar ett annat
modersmål än svenska på rasterna. Totalt 13 procent anger ett negativt svar, lika många ett
neutralt.
På frågan vad lärarna tror att andra elever tycker om att en del elever talar ett annat modersmål
än svenska på lektionerna, svarar tre lärare (20 %) som högst 7 eller 6. Totalt tio lärare (66 %)
svarar 4 eller lägre. Lärare nummer 15 skriver:
Det kan kanske uppfattas som om övriga elever blir exkluderade eftersom de inte då förstår
vad som sägs.

Lärare nummer 11 skriver:
Jag tror många blir osäkra och rädda att de säger dumheter eller pratar om andra i klassen.

På frågan vad högstadielärarna tror att andra elever tycker om att en del elever talar ett annat
modersmål än svenska på rasterna, svarar sex personer (33 %) mellan 0 och 4. Fem lärare (33 %)
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anger mellan 6 och 9 och fyra lärare (27 %) svarar 5. Lärarna har därmed helt olika uppfattningar
i frågan.
För- och nackdelar med modersmål i undervisningen
När det handlar om vad det finns för olika för- och nackdelar med att elever använder ett annat
modersmål än svenska i undervisningen, uppger lärarna följande fördelar: Tio (67 %) av 15
högstadielärare har svarat på ungefär samma sätt; att elevernas modersmål kan främja inlärningen
i övriga ämnen. Jämförelser med modersmålet ger bättre förståelse. Eleverna som har samma
modersmål kan också hjälpa varandra och få en bättre förståelse genom att diskutera
lektionsinnehållet då de talar samma modersmål. Eleverna har lättare för att uttrycka sig på
modersmålet. Det gör att eleven blir tryggare med de olika begreppen som används inom
skolämnena. Två högstadielärare lyfter att elevernas kunskaper kan visas inte minst med hjälp
av studiehandledare, vilket i förlängningen kan leda till att eleven får betyg, något som hen
kanske inte annars skulle få. Lärare 5 skriver:
Svensktalande (modersmål) elever kan få syn på att kunskaper finns hos kamrater, som
annars är tysta eller uttrycker sig på ett fåordigt sätt.

En lärare påpekar att andra elever får möjlighet att lära sig nya ord på ett annat språk.
Högstadielärarna uppger följande nackdelar med att elever använder ett annat modersmål än
svenska i undervisningen: Fyra lärare (4/15=27 %) skriver att brister i modersmålet kan vara ett
problem, eftersom eleverna kanske inte kan alla begrepp som används inom skolämnena. Då blir
det svårt att förstå dem på svenska också kanske, vilket kan leda till missförstånd. Tre lärare
(3/15=20 %) framför att om eleverna enbart använder sitt modersmål och aldrig svenska, lär de
sig inte det senare språket. Risken finns då att eleven inte vågar utmana sig själv och prova att
tala/skriva på svenska. Andra elever kan känna osäkerhet då de inte förstår vad som sägs,
resonerar två lärare. En lärare skriver att andra elever kan uppleva det som störande. Andra
åsikter som framförs är att det kan vara svårt för läraren att bedöma elevens kunskap. Det kan
vara svårt för eleven att få hjälp av läraren, om eleven inte förstår. Det finns också en risk för att
eleven blir isolerad.
På frågan hur lärarna tror att elevernas modersmål (inte svenska) påverkar deras
studieresultat/betyg blir svaren följande: Tre lärare (20 %) svarar mellan 6 och 10, alltså att
elevernas modersmål påverkar studieresultatet/betygen gynnsamt. De flesta, alltså sju lärare (47
%) svarar 5; varken bra eller dåligt. Lärare nummer 11 skriver:
Självklart påverkar det… men beror ju helt på hur väl man kan sitt andraspråk: svenska. Jag
har flera elever med annat modersmål som klarar sig bättre än elever med endast svenska.

Totalt 20 procent menar att modersmålet påverkar betygen negativt.
Möjligheter till lyckad undervisning
Så här möjliggör högstadielärare att elever med ett annat modersmål får användning för sitt språk
i undervisningen: Totalt tolv (80 %) av 15 högstadielärare svarar att de låter eleverna använda
sitt modersmål till översättning på olika sätt; en del av dem med hjälp av digitala hjälpmedel,
andra med hjälp av studiehandledare eller modersmålslärare. Men andra synpunkter som
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framkommer är att som lärare vara positiv till elevernas modersmål och att uppmuntra eleverna
att delta i modersmålsundervisning. En lärare skriver att eleverna får läsa texter på sitt modersmål
med samma ämnesinnehåll som den svenska läromedelstexten, till exempel med hjälp av
Inläsningstjänst (litteratur på modersmål). En lärare låter elever med annat modersmål lära de
andra eleverna i klassen ord och begrepp från sitt språk, så att alla får lära sig.
Reaktioner
På frågan om lärarna har märkt av någon reaktion, från andra elever eller lärare, när elever talar
ett annat modersmål än svenska på skolan blir svaren så här: Totalt nio (60 %) av 15
högstadielärare uppger att de inte har hört några negativa kommentarer.
Här är ett citat som berör detta:
Positiva reaktioner har kommit när användandet av modersmålet har varit relevant; det vill
säga när andra elever förstår att det fyller en stödjande funktion för inlärning. När elever talar
sitt modersmål på raster, har jag aldrig hört någon negativ kommentar. (Lärare nummer 5)

Fyra (27 %) av 15 lärare skriver att de har upplevt att andra har visat frustration, osäkerhet och
irritation när eleverna har talat sitt modersmål i skolan. Här är två citat som vittnar om den
osäkerhet, men också andra känslor som beskrivs:
En del elever kan bli irriterade när studiehandledaren simultantolkar när läraren går igenom
något framme vid tavlan. Samtidigt behöver studiehandledaren göra detta. Det brukar inte
vara något större problem, utan eleverna brukar visa förståelse. (Lärare nummer 4)
Det blir en osäkerhet både hos elever och kollegor när man inte förstår vad som sägs. Om det
skrattas exempelvis samtidigt är det lätt att det kan uppfattas som att det pratas om någon.
Likaså på samtal där tolk är med kan det kännas konstigt om det översätts bara lite av det
som sägs, man får en känsla av att inte allt kommer fram. (Lärare nummer 1)

Det finns också kommentarer som handlar om en allmän inställning till elever med
utländsk bakgrund, men också om status bland olika språk:
Tyvärr finns nog bland vissa elever på vår skola en mycket negativ inställning till elever med
utländsk bakgrund. Det går att höra sådana argument. Anledningen är att vi har för få elever
med annan bakgrund. (Lärare nummer 2)
Jag har inte hört någon form av reaktion från mina elever. Men någon kommentar, som
snarare handlar om rasism än själva faktumet att någon talar ett annat modersmål, har jag
hört kollegor nämna (som de hört elever säga). Dessutom, elever som talar engelska eller
spanska som modersmål, verkar snarare få lite högre status. Det är coolt och svenska elever
vill gärna prata engelska med dem. Det sker nog inte med många andra språk. (Lärare
nummer 11)
Nej, inte riktigt några reaktioner, men som elev med annat modersmål så bör man tänka på
när man använder språket. Är det andra i närheten så bör man inte prata på sitt språk,
alternativt att man förklarar för personerna i närheten att man måste förklara något för att
kompisen inte förstår det svenska. (Lärare nummer 7)

5.2 Lärarna inom vuxenstudier
Enkäten besvarades av 15 lärare (100 %) som undervisar på ”Vård och omsorg” inom
vuxenutbildning. Eftersom den utbildningen är inriktad mot vård har de flesta av ämnena
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medicinsk karaktär, men i utbildningen ingår även etik, samhällskunskap och svenska som andra
språk, SVA. Flerspråkiga elever som läser vård med språkstöd utbildar sig under fyra terminer,
medan övriga elever läser tre terminer på samma skola.
Olika attityder till annat modersmål
Samtliga lärare (15/15=100 %) har en positiv inställning till att deras elever talar ett annat
modersmål än svenska. De flesta (13/15 =86 %) tycker att det är positivt att de flerspråkiga
eleverna använder sitt modersmål i undervisningen. Bara två lärare (13 %) har angett en väldigt
låg siffra, vilket innebär att de ser negativt på att flerspråkiga elever använder sitt modersmål på
lektionerna. Samma resultat gäller användandet av elevernas modersmål på rasterna, 13 lärare
(87 %) tycker att det är bra och två personer (13 %) anser att det är negativt.
Majoriteten undervisande lärare (13/15=86 %) tycker att de andra eleverna upplever att det är
negativt att det finns några som talar sitt modersmål under lektionstid. Däremot är det bara fyra
av 15 som anser att detta stör de andra eleverna på rasterna. De flesta (11/15=73 %) tycker att
det är positivt att flerspråkiga elever använder sitt modersmål utanför undervisningen.
För- och nackdelar med modersmål i undervisningen
När det gäller för- och nackdelar med att använda modersmålet i undervisningen, visar
undersökningens resultat följande: Nästan hälften av respondenterna (7/15=47 %) ser en djupare
förståelse i ämnesinnehållet och en bättre inlärning som den största fördelen med att de
flerspråkiga eleverna använder sitt modersmål i undervisningen. Vidare anges (6/15=40 %) att
eleverna stöttar varandra när de översätter, förklarar nya begrepp och ämnesinnehåll. Som tredje
fördel anges en stark identitet och självförtroende som är kopplad till modersmålet (2/15=3 %).
Beträffande nackdelarna tycker de flesta lärarna (6/15=40 %) att de andra eleverna kan uppleva
utanförskap på grund av att de inte förstår vad som sägs i klassrumssammanhang. Samtidigt vet
inte lärarna (5/15=33 %) om de flerspråkiga eleverna har förstått rätt när de diskuterar
ämnesinnehållet på sitt språk. Med andra ord har lärarna inte så stor kontroll över elevernas
förståelse och inlärning, om de talar sitt modersmål på lektionerna. En del lärare (5/15=33 %)
anser att det inte främjar elevernas svenska språkutveckling, när de använder sitt modersmål i
undervisningen. Det finns en tendens att respondenterna anger lika många nackdelar som fördelar
när de resonerar kring användandet av elevernas modersmål i lärandet.
När det gäller lärarnas syn på elevernas modersmål i relation till betyg, tycker majoriteten
(10/15=67 %) att modersmålet påverkar betyget på ett negativt sätt. Bara fem av 15 (33 %) anser
att modersmålet påverkar elevernas studieresultat positivt.

Möjligheter till lyckad undervisning
Som det framgår från studiens resultat finns det en stor variation i hur lärarna möjliggör att de
flerspråkiga eleverna får användning för sitt modersmål i undervisningen. De flesta pedagoger
(10/15=67 %) låter sina elever översätta nya ord och svåra begrepp till sitt modersmål och därför
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har eleverna tillgång till skolans datorer. Samtidigt ges tid till eleverna att arbeta i grupper och
samtala på sitt modersmål när det behövs (9/15=60 %). Dessutom uppmuntras eleverna att stötta
varandra och inte glömma sitt modersmål för att det är ett viktigt redskap för att hämta ny
kunskap. Enkätundersökningen visar tydligt att det finns ett stort antal lärare som är medvetna
om vad det innebär att undervisa i grupper med flerspråkiga elever, och de försöker att dra nytta
av elevernas språkliga resurser. En respondent (lärare nummer 6) har beskrivit detaljerat hur hen
använder elevernas alla språk i sin undervisning:
Jag låter dem söka information på sitt modersmål, visar för dem diverse appar och bildstöd
för att främja användandet av modersmålet och med det förståelsen på svenska. Vi brukar
skriva centrala begrepp på olika språk på tavlan. Slutligen hjälper jag eleverna att hitta
kurslitteratur på sitt modersmål.

Reaktioner
När de flerspråkiga eleverna talar sitt modersmål i skolan kan det uppstå en del reaktioner från
omgivningen. Enkätundersökningen visar att det just är andra elever, både svenska och de som
talar ett annat modersmål, som reagerar negativt när det pratas på elevernas modersmål i
klassrummet. Det kan uppstå negativa känslor som osäkerhet, misstänksamhet, irritation och
frustration när en del elever känner sig exkluderade från samtalet, anger åtta av 15 lärare (53 %).
Det kan även leda till missförstånd och diverse konflikter i klassen mellan olika elevgrupper. En
av respondenterna (lärare nummer 10) har svarat så här:
Ja, det har kommit synpunkter och klagomål från några elever om att en del talar sitt
modersmål i klassrummet och att några som har hört samtalet känt sig kränkta då de känner
sig exkluderade.

Två respondenter (lärare nummer 11 och 12) har sagt att det finns några kollegor som vill att det
bara ska pratas svenska på deras lektioner. Det beror på att de vill veta om eleverna har förstått
rätt och för att ha bättre kontroll över vad som sägs i klassrummet. En respondent (lärare nummer
14) har svarat att det framförallt blir många negativa reaktioner när eleverna har sin praktik.
Läraren har beskrivit situationen och konstaterat att det finns många handledare inom vården
som har en negativ inställning till flerspråkiga elever och det faktum att de inte talar svenska
obehindrat. De skyller ofta all kunskapsbrist hos eleverna på språkbrist. En del handledare har
sagt (enligt lärare nummer 14):
Det är väl inte vårt ansvar att lära eleverna svenska.

Två lärare (nummer 2 och nummer 4) har inte märkt några reaktioner alls och två (lärare nummer
3 och lärare nummer 15) har sagt att det har blivit positiva reaktioner mot de flerspråkiga eleverna
och deras modersmål i skolan. En av dem (lärare nummer 15) har skrivit så här:
På vår arbetsplats har vi haft utbildning om hur man lär sig ett andraspråk som vuxen. Detta
har ändrat attityden hos de flesta kollegorna.

5.3 Jämförelse mellan de två olika lärargrupperna
Även här har lärarnas enkätsvar grupperats efter följande teman: olika attityder till annat
modersmål, för- och nackdelar med modersmål i undervisningen, möjligheter till lyckad
undervisning och reaktioner.
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Olika attityder till annat modersmål
Majoriteten (60 %) av högstadielärarna svarar ”mycket bra” på frågan vad de känner inför att
elever talar ett annat modersmål än svenska, och 14 (86 %) av 15 högstadielärare svarar positivt
på frågan. Samtliga vuxenlärare (15/15=100 %) har en positiv inställning till att deras elever talar
ett annat modersmål än svenska. Sammantaget tycker majoriteten av lärarna i undersökningen
att det är mycket bra eller bra att eleverna talar ett annat modersmål än svenska, men det finns
någon högstadielärare i undersökningen som inte tycker så.
Ingen högstadielärare svarar 10; att det är mycket bra att elever talar ett annat modersmål än
svenska på lektionerna. Men åtta lärare på högstadieskolan (53 %) har svarat från 6 till 9. De
flesta vuxenlärare (13/15 =86 %) tycker också att det är positivt att de flerspråkiga eleverna
använder sitt modersmål i undervisningen. Bara två vuxenlärare (14 %) har angett en väldigt låg
siffra, vilket innebär att de ser negativt på att flerspråkiga elever använder sitt modersmål på
lektionerna. Sammanfattningsvis tycker de flesta av lärarna i undersökningen att det är bra att
eleverna talar ett annat modersmål än svenska på lektionerna, men högstadielärarna är inte lika
positiva som vuxenlärarna.
Totalt tio (67 %) av 15 högstadielärare svarar 6 till 10 på vad de tycker om att elever talar ett
annat modersmål än svenska på rasterna. Sammanlagt 13 vuxenlärare (87 %) tycker att det är bra
och två personer (13 %) anser att det är negativt. Sammanfattningsvis tycker majoriteten av
lärarna i undersökningen att det är positivt att eleverna talar ett annat modersmål än svenska på
rasterna.
De flesta av högstadielärarna tror att andra elever tycker att det är negativt att en del elever talar
ett annat modersmål än svenska på lektionerna. Tre högstadielärare (20 %) svarar som högst 7
eller 6. Totalt tio högstadielärare (66 %) svarar 4 eller lägre. Majoriteten vuxenlärare (13/15=86
%) tror att de andra eleverna upplever att det är negativt att det finns några som talar sitt
modersmål under lektionstid. Sammanfattningsvis tror båda lärargrupperna i undersökningen att
andra elever tycker att det är negativt att en del elever talar ett annat modersmål än svenska på
lektionerna.
På frågan vad högstadielärarna tror att andra elever tycker om att en del elever talar ett annat
modersmål än svenska på rasterna svarar 33 procent mellan 0 och 4, fyra lärare (27 %) svarar 5
och fem lärare (33 %) anger mellan 6 och 9. Den lärargruppen har alltså olika uppfattningar i
frågan. Av vuxenlärarna är det bara 4 (27 %) av 15 som anser att andras modersmål stör de andra
eleverna på rasterna. De flesta (73 %) tycker att det är positivt att flerspråkiga elever använder
sitt modersmål utanför undervisningen. Sammanfattningsvis har högstadielärare väldigt olika
åsikter i frågan, majoriteten av vuxenlärarna tror att andra elever är positivt inställda till att andra
elever talar ett annat modersmål än svenska på rasterna.
För- och nackdelar med modersmål i undervisningen
På frågan vad lärarna anser att det finns för olika fördelar med att eleverna använder ett annat
modersmål än svenska i undervisningen har totalt tio (67 %) av 15 högstadielärare svarat på
ungefär samma sätt; att elevernas modersmål kan främja inlärningen i övriga ämnen. Jämförelser
med modersmålet ger bättre förståelse. Eleverna som har samma modersmål kan också hjälpa
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varandra och få en bättre förståelse genom att diskutera lektionsinnehållet då de talar samma
modersmål. Eleverna har lättare för att uttrycka sig på modersmålet. Det gör att eleven blir
tryggare med de olika begreppen som används inom skolämnena. Totalt två högstadielärare (13
%) av 15 lyfter att elevernas kunskaper kan visas med hjälp av studiehandledare som tolkar och
översätter det eleven säger. På så vis får ämnesläraren veta vad eleven svarar/kan. I förlängningen
kan leda till att eleven får betyg, något som hen kanske inte annars skulle få. Nästan hälften av
vuxenlärarna (7/15=47 %) ser en djupare förståelse i ämnesinnehållet och en bättre inlärning som
den största fördelen med att de flerspråkiga eleverna använder sitt modersmål i undervisningen.
Vidare anges (6/15=40 %) att eleverna stöttar varandra när de översätter och förklarar nya
begrepp och ämnesinnehåll. Som tredje fördel anges en stark identitet och självförtroende som
är kopplad till modersmålet (2/15=3 %). De båda lärargrupperna svarar snarlikt, men
vuxenlärarna lyfter kopplingen mellan identitet och modersmål.
Nackdelar med att använda modersmålet i undervisningen: Fyra högstadielärare (4/15=27 %)
skriver att brister i modersmålet kan vara ett problem, eftersom de kanske inte kan alla begrepp
som används inom skolämnena. Då blir det svårt att förstå dem på svenska också kanske, vilket
kan leda till missförstånd. Tre lärare (3/15=20 %) framför att om eleverna enbart använder sitt
modersmål och aldrig svenskan, då lär de sig inte svenska. Risken finns då att eleven inte vågar
utmana sig själva och prova att tala/skriva på svenska. Beträffande nackdelarna tycker en hel del
av vuxenlärarna (6/15=40 %) att de andra eleverna kan uppleva utanförskap på grund av att de
inte förstår vad som sägs i klassrumssammanhang. Samtidigt vet inte lärarna (5/15=33 %) om de
flerspråkiga eleverna har förstått rätt när de diskuterar ämnesinnehållet på sitt språk. Med andra
ord har lärarna inte kontroll över elevernas förståelse och inlärning, om de talar sitt modersmål
på lektionerna. En del vuxenlärare (5/15=33 %) anser att det inte främjar elevernas svenska
språkutveckling, när de använder sitt modersmål i undervisningen. Det sistnämnda är något som
båda lärargrupperna nämner.
På frågan hur lärarna tror att elevernas modersmål (inte svenska) påverkar deras
studieresultat/betyg svarar de flesta högstadielärarna (sju lärare=47 %) i undersökningen 5;
varken bra eller dåligt. Totalt tre (20 %) av högstadielärarna tror att elevernas modersmål
påverkar studieresultatet/betygen gynnsamt, lika många tvärtom. När det gäller vuxenlärarnas
syn på elevernas modersmål i relation till betyg, tycker majoriteten (10/15=67 %) att det påverkar
på ett negativt sätt. Totalt fem av 15 (33 %) anser att modersmålet påverkar elevernas
studieresultat positivt. Här skiljer sig svaren mellan de båda lärargrupperna åt; högstadielärarna
har en mer positiv inställning i frågan och tror att elevernas modersmål påverkar
studieresultatet/betygen gynnsamt, jämfört med vuxenlärarna. Men resultatet ska tolkas försiktigt
då det i praktiken handlar om tre respektive fem lärare, som exempelvis har svarat att modersmål
påverkar elevernas betyg positivt.
Möjligheter till lyckad undervisning
Totalt tolv (80 %) av 15 högstadielärare svarar att de låter eleverna använda sitt modersmål till
översättning på olika sätt; en del av dem med hjälp av digitala hjälpmedel, andra med hjälp av
studiehandledare eller modersmålslärare. Andra synpunkter som framkommer är att som lärare
vara positiv till elevernas modersmål och att uppmuntra eleverna att delta i
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modersmålsundervisning. En lärare skriver att eleverna får läsa texter på sitt modersmål med
samma ämnesinnehåll som den svenska läromedelstexten, till exempel med hjälp av
Inläsningstjänst (litteratur på modersmål). En lärare låter elever med annat modersmål lära de
andra eleverna i klassen ord och begrepp från sitt språk, så att alla får lära sig. De flesta
vuxenskolepedagoger (10/15=67 %) låter också sina elever översätta nya ord och svåra begrepp
till sitt modersmål och därför har eleverna tillgång till skolans datorer. Samtidigt ges tid till
eleverna att arbeta i grupper och samtala på sitt modersmål när det behövs (9/15=60 %).
Dessutom uppmuntras eleverna att stötta varandra och inte glömma sitt modersmål för att det är
ett viktigt redskap för att hämta ny kunskap. Enkätundersökningen visar tydligt att det finns ett
stor antal lärare som är medvetna om vad det innebär att undervisa i grupper med flerspråkiga
elever, och de försöker dra nytta av elevernas språkliga resurser. Båda lärargrupperna lämnar
snarlika svar.
Reaktioner
På frågan om lärarna har märkt av någon reaktion, från andra elever eller lärare, när elever talar
ett annat modersmål än svenska på skolan blir svaren så här: Totalt nio (60 %) av 15
högstadielärare uppger att de inte har hört några negativa kommentarer från andra elever eller
lärare. Fyra (27 %) av 15 lärare på högstadieskolan skriver att de har upplevt att andra har visat
frustration, osäkerhet och irritation när eleverna har talat sitt modersmål i skolan. När de
flerspråkiga eleverna talar sitt modersmål på vuxenskolan kan det uppstå en del reaktioner från
omgivningen. Enkätundersökningen visar att det just är andra elever, både svenska och de som
talar ett annat modersmål, som reagerar negativt när det pratas på elevernas modersmål i
klassrummet. Det kan uppstå negativa känslor som osäkerhet, misstänksamhet, irritation och
frustration när en del elever känner sig exkluderade från samtalet, anger åtta av 15 vuxenlärare
(53 %). Det kan även leda till missförstånd och diverse konflikter i klassen mellan olika
elevgrupper. Sammanfattningsvis har färre högstadielärare än vuxenlärare upplevt negativa
kommentarer från andra elever eller lärare, när elever talar ett annat modersmål än svenska på
skolan.
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6. Diskussion
Här jämförs och diskuteras de båda lärargruppernas svar, utifrån litteratur i ämnet. I slutet av
resultatdiskussionen jämförs lärarna svar med elevernas svar från enkätundersökningen, som
genomfördes under hösten 2018 till det självständiga arbetet. En metoddiskussion finns också
med.
6.1 Resultatdiskussion
Attityder till ett annat modersmål
Studiens resultat visar att majoriteten högstadielärare (86 %) och samtliga lärare inom
vuxenutbildningen har angett ett positivt svar på frågan vad de känner inför att en del av eleverna
talar ett annat modersmål än svenska i skolan. Det är inget konstigt för svenska lärare att det finns
en del flerspråkiga elever i landets skolor, med tanke på att det svenska samhället har förändrats
under de senaste åren och landet har blivit mångkulturellt och heterogent (Lorenz 2015;
Lahdenperä & Sundgren 2017).
När det handlar om att de flerspråkiga eleverna talar sitt modersmål på lektionerna, anser
majoriteten av lärarna på båda skolorna att det är positivt. Det motsvarar 53 procent
högstadielärare och 86 procent lärare inom vuxenskolan. Det finns dock en skillnad på cirka 30
procent mellan lärargrupperna. Man kan fundera över varför de som undervisar vuxna elever har
en mer positiv inställning till att deras elever använder andra språk än svenska i undervisningen,
jämfört med högstadielärarna. En möjlig förklaring är att undervisning av vuxna skiljer sig
betydligt från undervisning av barn och ungdomar, och att det är mycket svårare för vuxna att
tillägna sig nya kunskaper på ett andraspråk (Abrahamsson 2014; Wedin 2014). Lärarna på
vuxenutbildningen verkar vara medvetna om dessa skillnader. Därför låter de eleverna använda
alla språkliga resurser för att hämta nya kunskaper (Wedin 2014).
Majoriteten av lärarna på de båda skolorna (67 % på högstadiet och 87 % på vuxenutbildningen)
har inget emot att eleverna använder sitt modersmål på rasterna. Enligt våra respondenter får
eleverna bestämma själva vilket språk de ska använda på sin fritid. Det är naturligt att de
flerspråkiga högstadie- och vuxeneleverna redan har en stark identitet och språket är en stor del
av den. Ljung Egeland (2018) menar att lärarnas förhållningssätt till elevernas flerspråkighet har
en väldigt stor betydelse och det är viktigt att låta alla språk höras och synas på skolan. De
vuxenlärare som har angett ett negativt svar (lärare nummer 5 och 10) har motiverat det så här:
Det är viktigt att de flerspråkiga eleverna ska träna på svenska genom att umgås med svenskfödda
elever på rasterna.
Det är viktigt att alla ska känna sig som en del av gemenskap.

De flesta lärarna i undersökningen tror att de andra eleverna tycker illa om att det talas andra
språk än svenska på lektionerna. Med andra ord anser 66 procent av högstadielärare och 86
procent av lärarna på vuxenutbildningen, att flera modersmål stör de elever som inte förstår vad
det pratas om i klassrumssammanhang.
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När det gäller elevernas uppfattningar av andra modersmål på rasterna har högstadielärarna
väldigt olika åsikter, men bara 33 procent har angett ett positivt svar. Inom vuxenutbildningen är
situationen annorlunda: 73 procent av lärarna uppger att de andra eleverna är positiva till andra
språk på rasterna.
Dessa resultat visar att det tycks vara så att det just är de andra eleverna som är mer negativa till
att det talas flera modersmål i skolan, inte lärarna. Det är tydligt att lärarna är mer medvetna om
flerspråkighet och mångfald än eleverna. Eleverna behöver kanske utveckla mer kunskap om
flerspråkighet, andra kulturer och migration (Ljung Egeland, 2018) samt fördelar med
translanguaging (Garcia, 2012).
För- och nackdelar med elevernas modersmål i undervisningen
Det är både intressant och glädjande för oss som SVA-lärare att se att ett så stort antal
ämneslärare på de båda skolorna är medvetna om fördelarna med att använda elevernas
modersmål i undervisningen. Det är viktigt för flerspråkiga elever att kunna använda alla sina
språk som resurs för lärandet, både när det gäller andraspråks- och kunskapsutveckling (Kaya,
2016). Bland de främsta fördelarna nämns att elevernas L1 (elevernas modersmål) kan främja
inlärningen i övriga ämnen och att jämförelser mellan modersmålet och svenska ger bättre
förståelse. Elever som har samma modersmål kan också stötta varandra och få en bättre förståelse
genom att översätta och förklara nya begrepp på modersmålet samt genom att diskutera
lektionsinnehållet på modersmålet. Denna uppfattning återspeglar Vygotskys sociokulturella
teori och hur den kan användas i praktiken (Klapp, 2016).
Några lärare på vuxenskolan ser att det är en fördel för eleverna att ha en stark identitet och ett
gott självförtroende som är kopplat till modersmålet. När elevernas identitet och självkänsla
stärks, ökar deras engagemang, motivation och lärande (Axelsson 2014; Kaya 2016).
Alla nämnda exempel visar att det finns flera sätt för lärare att visa respekt för elevernas språk
och kultur på, som ger eleverna möjlighet att använda sina modersmål i den dagliga
undervisningen (Axelsson 2014; Kaya 2016; Cummins, 2017). Samtidigt ska man inte bortse
från att det kan finnas svårigheter med att låta flerspråkiga elever använda sina modersmål i
klassrumssammanhang. Det är viktigt att ha i åtanke att varje fenomen, inte minst elevernas
flerspråkighet, har både positiva och negativa aspekter och att lärarna behöver ta hänsyn till alla
fördelar och nackdelar, när de planerar och genomför undervisningen. En del högstadielärare ser
att brister i modersmålet kan vara ett problem, eftersom eleverna i den åldern kanske inte kan
alla begrepp som används inom skolämnena. Då blir det svårt att förstå dem på svenska också,
vilket kan leda till missförstånd. Som en stor nackdel ser en hel del av vuxenlärarna (40 %) att
de andra eleverna kan uppleva utanförskap på grund av att de inte förstår vad som sägs i
klassrumssammanhang. Samtidigt vet inte vuxenlärarna (33 %) om de flerspråkiga eleverna har
förstått rätt när de diskuterar ämnesinnehållet på sitt språk. Med andra ord har lärarna inte så stor
kontroll över elevernas förståelse och inlärning, om de talar sitt modersmål på lektionerna.
Både högstadie- och vuxenlärare anser att elevernas svenska språkutveckling inte främjas av att
de använder modersmålet i undervisningen. Dessutom finns det en stor risk med att eleverna inte
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vågar utmana sig själva och prova att tala och skriva på svenska. Med andra ord kan modersmålet
bli ett hinder i andraspråksutvecklingen, när eleverna föredrar att lära sig på modersmålet.
Så här påverkar elevernas modersmål studieresultatet
När det gäller frågan om hur elevernas modersmål påverkar deras studieresultat/betyg svarar
nästan hälften av högstadielärarna (47 %), att elevernas modersmål varken påverkar
studieresultaten positivt eller negativt. Lärarna är neutrala i sin uppfattning eftersom flerspråkiga
elever är en naturlig del av det svenska utbildningssystemet och det är deras ämneskunskaper
som bedöms, och inte flerspråkighet. Högstadielärarna är vana vid att bedöma elevernas
kunskaper oavsett om de är en- eller flerspråkiga. Detta resultat stämmer ganska bra överens med
forskningen och bekräftar uppfattningen att flerspråkighet numera ses som en naturlig del i
skolans vardag, och att elevernas alla språk bör användas som resurs för lärandet (Garcia 2012;
Kaya 2016; Skolverket 2017, a). Men majoriteten av vuxenlärarna (67 %) anser att elevernas
modersmål påverkar studieresultatet på ett negativt sätt. Skillnaden i lärarnas uppfattningar är
tydlig och med stor sannolikhet beror det på elevernas ålder. Åldern är ju en viktig aspekt som
påverkar lärande, både när det gäller språket och ämneskunskapsutvecklingen (Abrahamsson,
2014). Här ser vi en tydlig motsättning. Vuxenlärarna är positiva till flerspråkiga elever och är
medvetna om hur det går till när man lär sig andraspråk och nya ämnen i vuxen ålder, men
samtidigt anser de att elevernas modersmål är ett hinder i bedömningen (och att det påverkar
betyget negativt).
Att lära sig ett andraspråk i vuxen ålder är en lång och krånglig process (Wedin, 2014) och att
tillägna sig nya ämneskunskaper (medicinska ämnen i vårt fall) på andraspråket kan vara ännu
svårare. Samtidigt bedöms alla eleverna på svenska och de flesta proven är skriftliga, vilket
försvårar situationen ännu mer och kan påverka betyget negativt. Det är ju betydligt svårare att
visa sina kunskaper på andraspråket än på modersmålet, speciellt i formella sammanhang som
en provsituation är. En ytterligare viktig aspekt som kan påverka betyget, speciellt när det gäller
vuxna elever, är deras studiebakgrund och förkunskaper. Faktum är att majoriteten elever som
läser vård och omsorg saknar studievana och akademisk utbildning från sina hemländer, vilket i
sin tur kan påverka deras studieresultat. Ofta behöver de lära sig alla studietekniker från början,
förutom de nya ämneskunskaperna, och det kan ta lång tid. Det som de flesta barn och ungdomar
upplever som väldigt enkelt kan vara mycket svårare för vuxna studerande.
Möjligheter till lyckad undervisning i flerspråkig kontext
Som det framgår från respondenternas kommentarer uppmuntrar både högstadie- och
vuxenlärarna sina elever att använda modersmålet i undervisningen på olika sätt. Det finns en
stor variation i lärarnas svar, men översättning av nya ord och begrepp från svenska till
modersmålet är nog det vanligaste sättet att använda elevernas modersmål på (80 %
högstadielärare och 67 % vuxenlärare). De flerspråkiga eleverna på båda skolorna har tillgång
till digitala hjälpmedel för att översätta, men på högstadieskolan får eleverna även hjälp
avstudiehandledare eller modersmålslärare. I Skolverkets styrdokument (2017, a) står det att
elever på grundskolan (och gymnasiet) har rätt till modersmålsundervisning och
studiehandledning. Det gäller inte vuxenutbildning. Några högstadielärare uppmuntrar eleverna
att läsa texter på modersmålet med samma ämnesinnehåll som den svenska läromedelstexten.
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Dessutom uppmuntras de flerspråkiga eleverna att lära sina klasskamrater ord och begrepp från
sitt språk, så att alla får lära sig. Det ges alltså utrymme för elevernas olika språk att både synas
och höras i skolan (Garcia 2012; Kaya 2016). Liknande resultat visar vuxenlärarnas svar; 60
procent av dem ger tid till sina elever att arbeta i grupper och samtala på modersmålet när det
behövs. Dessutom uppmuntras eleverna att stötta varandra och inte glömma sina modersmål för
att det är ett viktigt redskap för att hämta ny kunskap, vilket stämmer överens med den befintliga
forskningen (Junkin 2006; Cummins 2017; Skolverket 2017, a).
Enkätundersökningen visar tydligt att det finns ett stor antal lärare med interkulturell kompetens,
som är medvetna om vad det innebär att undervisa grupper med flerspråkiga elever, och de
försöker att dra nytta av elevernas mångfald och språkliga resurser (Lorenz 2015; Cummins
2017).
Reaktioner på andra språk
När det gäller enkätens sista fråga, som handlar om reaktioner från omgivningen när elever talar
ett annat modersmål än svenska på skolan, så visar resultatet att färre högstadielärare än
vuxenlärare har upplevt negativa kommentarer från andra elever eller lärare. Det motsvarar 27
procent högstadielärare respektive 53 procent vuxenlärare. Man kan fundera på varför eleverna
på vuxenskolan är mer känsliga för andra språk jämfört med högstadieeleverna? Tidigare i arbetet
har det diskuterats att när en del människor är exkluderade från samtal på grund av språk, kan
det uppstå negativa känslor som osäkerhet, misstänksamhet, irritation och frustration. Det kan i
sin tur leda till missförstånd och diverse konflikter i klassen mellan olika elevgrupper. Att de
vuxna eleverna reagerar mer negativt på andra språk i skolan, kan bero på att deras
självförtroende är sämre än ungdomarnas. Anledningen till det kan vara att vuxna har svårare för
att anpassa sig till det nya samhället, de kanske upplever stress och utsatthet i högre grad än barn
och ungdomar. Vår personliga erfarenhet är att vuxna invandrare kan ha ett stort ansvar i det nya
landet. Det kan exempelvis bero på att de måste försörja sin familj (både i Sverige och i
hemlandet) samtidigt som de studerar här. Det, i kombination med att de ofta bär på traumatiska
upplevelser och lider av posttraumatisk stress, kan vara orsaken till att de reagerar negativt när
de känner sig exkluderade, på grund av att de inte förstår de andra språken.
Jämförelse mellan lärarna och eleverna
Sammantaget har majoriteten av respondenter i båda enkätundersökningarna, både till
examensarbetet och det tidigare självständiga arbetet, en positiv inställning till andra modersmål
än svenska. När det handlar om lärarnas inställning till att de flerspråkiga eleverna talar sitt
modersmål på lektionerna, finns det en tydlig skiljelinje mellan lärarna och högstadieeleverna å
ena sidan, som menar att det är positivt, och de vuxna eleverna å andra sidan som svarar att
lärarna tycker tvärtom. Majoriteten av lärarna har inget emot att eleverna använder sitt
modersmål på rasterna. Det är precis vad båda elevgrupperna upplever också. De flesta lärarna
och de vuxenstuderande i undersökningen tror att de andra eleverna tycker illa om att det talas
andra språk än svenska på lektionerna. Men det tror inte högstadieeleverna i samma utsträckning.
Högstadielärarna är mer kluvna än den andra lärargruppen i sin uppfattning, om vad andra elever
tycker om att det talas andra modersmål än svenska på rasterna. Framförallt högstadiepojkar tror
att andra elever tycker att det är negativt. Det är också främst högstadieelever som anser att det
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är dåligt att använda modersmålet i undervisningen. Majoriteten av högstadielärarna och ungefär
hälften av vuxenlärarna ser fördelar. Båda lärargrupperna anser dock att elevernas svenska
språkutveckling missgynnas av att de använder modersmålet i undervisningen. Högstadielärare,
högstadieelever och vuxenelever anser att modersmålet påverkar studieresultatet/betyget bra.
Majoriteten av vuxenlärarna tycker tvärtom. Båda lärargrupperna uppmuntrar sina elever att
använda modersmålet i undervisningen. Enkätens sista fråga handlar om reaktioner från
omgivningen när elever talar ett annat modersmål än svenska på skolan. Utifrån svaren tycks fler
vuxenelever ha varit utsatta för negativa reaktioner i sammanhanget, något som vuxenlärarna
också är medvetna om. Det förekommer också bland högstadieelever, men är inte lika tydligt. En
möjlig förklaring skulle kunna vara att lärarna rastvaktar på den aktuella högstadieskolan. I
uppehållsrummet finns dessutom en heltidsanställd fritidsledare. Personalen jobbar ständigt med
värdegrundsfrågor, allas lika värde och försöker ta tag i kränkningar.
Slutord
Två svar som sticker ut i undersökningarna är att de vuxenstuderande uppfattar lärarnas attityd
mot deras modersmål som negativ i klassrumssammanhang. Drygt hälften av de vuxenstuderande
tror att lärarna tycker att det är dåligt, att de talar sitt modersmål på lektionerna. Ett intressant
och lite häpnadsväckande resultat, eftersom forskning talar för att flerspråkighet ska ses som en
resurs när det handlar om kunskapsutveckling. Eklund (2003, s. 351) konstaterar: ”För att
garantera kvalitet i undervisning och lärande för elever oavsett bakgrund går det inte att bortse
från vad som sker mellan de formulerade målen och de uppnådda resultaten. Nyckelgrupper här
är lärare och skolledare”. Dessutom är det allvarligt, eftersom det finns ett samband mellan ett
väl utvecklat modersmål och bra ämneskunskaper (Junkin, 2006). Det andra som är viktigt att
notera är resultatet, från båda enkätundersökningarna, som visar att det finns en uppenbar
uppfattning bland många respondenter (båda lärargrupperna och nästan alla vuxenstuderande) att
andra elever upplever andra modersmål i klassrummet som negativt. Det här är något som vi
SVA-lärare, och alla lärare, måste jobba vidare med. Det är viktigt att eleverna oavsett ålder får
använda sitt modersmål som redskap för kunskapsutveckling (Kaya, 2016). Det är av stor
betydelse att eleverna får stöd från sina lärare. Attityderna spelar en viktig roll i sammanhanget
eftersom de bland annat påverkar elevernas chanser till skolframgång, men också till mångfald i
samhället överlag. Vår studies resultat bekräftar forskningen kring flerspråkighet, samt belyser
både för- och nackdelar med flerspråkig undervisning i svenska skolor. Det positiva är att
majoriteten av lärarna är medvetna om att modersmål spelar en stor roll i elevernas
kunskapsutveckling, och att det är viktigt att använda det som en resurs i stället för att se det som
ett hinder i lärandet. Vi hoppas att andra skolor i landet jobbar på liknande sätt med sina
flerspråkiga elever och att de uppmuntrar dem att använda alla sina språkliga resurser, så att
eleverna utvecklar sitt modersmål parallellt med svenskan samt är stolta över sin identitet.

6.2 Metoddiskussion
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En styrka med enkäter är att det är möjligt att undersöka flera människor vid ungefär samma
tidpunkt; det är på så vis en förhållandevis smidig metod och därmed inte så tidskrävande
(Denscombe 2013; Kristensson 2014). Anledningen till att vi lät just 15 lärare på respektive skola
medverka som respondenter var, att det var så många som kunde besvara enkäten på den ena
skolan. Det avgjorde därmed också antalet lärare på den andra skolan. Den ena skolan var alltså
mindre än den andra. Det var därmed den ena skolans totalurval av lärare som styrde antalet
respondenter i undersökningen. Det kan betraktas som en svaghet i sammanhanget, att antalet
respondenter inte har varit fler, men avsikten med studien var att jämföra de båda lärargrupperna
med varandra, på just de specifika skolorna. I våra enkäter (både lärarnas och elevernas) har vi i
de slutna frågorna haft en skala med gradering 0–10 (där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket
bra). Det hade gått att ha en skala med färre siffror (exempelvis 1-5), för att få fram tydligare
åsikter. Det är dock vår fasta övertygelse att enkäten var rätt datainsamlingsmetod att använda i
det här fallet. Attityder till andra modersmål än svenska kan uppfattas som känsligt att diskutera.
Vi är inte alls säkra på att alla våra kollegor hade velat ställa upp på en intervju, för att tala om
sina åsikter. Ibland kan det kännas lättare att i enkätform svara på svåra frågor.
En annan svaghet skulle kunna vara att två personer kanske tolkar enkätsvaren olika. När det
gäller de slutna frågorna har vi därför enats om var gränsen för svaret ”mycket bra”, exempelvis,
skulle vara. I öppna frågor finns dock risken att det blir friare tolkningar, men vi har försökt
eliminera det genom att dela upp svaren i överenskomna teman. En svaghet med enkäter som
datainsamlingsmetod kan också vara att det aldrig går att vara helt säker på att respondenterna
har tolkat frågorna på samma vis, eller att de faktiskt har förstått frågorna. Det är också svårt att
ställa följdfrågor för att exempelvis komma åt attityderna på djupet. Ytterligare en nackdel kan
vara att det kan vara svårt att sammanställa öppna frågor. Det blir tolkningar, och samtidigt är
de ett bra komplement till slutna frågor.
Bakgrundsfrågor i en enkät kan vara sådant som exempelvis kön och ålder (Dimenäs, 2007). När
enkäten till examensarbetet konstruerades var kön med som bakgrundsfråga, tillsammans med
bakgrundsfrågan skolnivå, men under genomförandets gång visade det sig att en hel del av
respondenterna inte besvarade frågan om kön. Den ena skolan har dessutom endast en manlig
lärare. Därför togs bakgrundsfrågan kön bort, eftersom den inte fyllde någon funktion.
Det faktum att vi har varit två som har jobbat med examensarbetet har absolut varit en enorm
styrka på flera sätt; inte minst arbetsmässigt, men också att det har varit bra att ha någon att
diskutera med, exempelvis.
Vidare forskning
Drygt hälften av de vuxenstuderande tror att lärarna tycker att det är dåligt att de talar sitt
modersmål på lektionerna. Den frågan skulle gå att utveckla i ett akademiskt sammanhang.
Upplever vuxenstuderande i andra delar av landet det på samma sätt?
Resultatet från båda enkätundersökningarna visar också att det finns en uppenbar uppfattning
bland många respondenter (båda lärargrupperna och nästan alla vuxenstuderande) att andra
elever upplever andra modersmål i klassrummet som något negativt. Det är också en viktig fråga
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som forskare skulle kunna fördjupa sig i, eftersom attityderna till modersmål påverkar de
flerspråkiga elevernas chans till skolframgång, och i förlängningen till mångfald i samhället.
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Båda lärargruppernas svar i de sex slutna frågorna
Fråga

Positivt
svar

Bilaga 1

Neutralt svar

Negativt svar

1.Så här känner jag inför att en del av
mina elever talar ett annat modersmål
än svenska
Högstadielärarna

86 %

7%

7%

Vuxenlärarna

100 %

-

-

Högstadielärarna

53 %

20 %

13,5 %

Vuxenlärarna

86 %

-

14 %

Högstadielärarna

67 %

13 %

13 %

Vuxenlärarna

87 %

-

13 %

Högstadielärarna

20 %

7%

66 %

Vuxenlärarna

14 %

-

86 %

Högstadielärarna

33 %

27 %

33 %

Vuxenlärarna

73 %

-

27 %

Högstadielärarna*

20 %

47 %

20 %

Vuxenlärarna

33 %

-

67 %

2.Vad tycker du som lärare att elever
talar ett annat modersmål på
lektionerna?

3.Vad tycker du som lärare att elever
talar ett annat modersmål på rasterna?

4.Vad tror du att andra elever tycker,
om att en del elever talar ett annat
modersmål på lektionerna?

5.Vad tror du att andra elever tycker,
om att en del elever talar ett annat
modersmål på rasterna?

6.Hur tror du att elevernas modersmål
påverkar deras betyg?

Diagram 1 visar hur högstadielärarna respektive vuxenlärarna har svarat på de slutna frågorna.
Fråga 2: Två högstadielärare har inte svarat=13,5 %, Fråga 3: En högstadielärare har inte svarat=7 %
Fråga 4: En högstadielärare har inte svarat=7%, Fråga 5: En högstadielärare har inte svarat=7%
Fråga 6: Två högstadielärare har inte svarat=13%
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Bilaga 2

Lärarenkät om attityderna till ett annat modersmål än svenska
Kön:
Skolnivå som du undervisar på: (högstadiet eller vuxenutbildning)

1. Så här känner jag inför att en del av mina elever talar ett annat modersmål
än svenska i skolan:
(Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Vad tycker du som lärare om att elever talar ett annat modersmål än
svenska på lektionerna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är
mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Vad tycker du som lärare om att elever talar ett annat modersmål än
svenska på rasterna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är
mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4 Vad tror du att andra elever tycker, om att en del elever talar ett annat
modersmål än svenska på lektionerna? (Ringa in en siffra, där 0 är
mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Vad tror du att andra elever tycker, om att en del elever talar ett annat
modersmål än svenska på rasterna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket
dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Tycker du att det är bra eller dåligt att elever använder sitt modersmål
(inte svenska) i undervisningen? Motivera!

7. Hur tror du som lärare att elevernas modersmål (inte svenska)
påverkar deras studieresultat/betyg? (Skriv en siffra, där 0 är mycket
dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

8. Hur använder eleverna modersmålet (inte svenska) i undervisningen?
Skriv så långt du kan.

9. Har du som lärare märkt av någon reaktion, från andra elever eller
lärare, när elever talat ett annat modersmål än svenska i skolan? Skriv
så långt du kan.

Tack för din medverkan!
Anastasia Teterina och Katarina Stolt
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
1

Bilaga 3

Elevenkät om attityderna till ett annat modersmål än svenska
Kön:
Årskurs/skolnivå: (högstadiet/gymnasiet/vuxenutbildning)
Annat modersmål än svenska: (skriv språk)

1. Så här känner jag inför att jag talar ett annat modersmål än svenska:
(Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Vad tror du att dina lärare tycker om att du talar ett annat modersmål på
lektionerna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.Vad tror du att dina lärare tycker om att du talar ett annat modersmål på
rasterna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

4 Vad tror du att andra elever tycker om att du talar ett annat modersmål på
lektionerna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Vad tror du att andra elever tycker om att du talar ett annat modersmål på
rasterna? (Ringa in en siffra, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Tycker du att det är bra eller dåligt att använda ditt modersmål i
undervisningen?

7Så här påverkar mitt modersmål mina studieresultat/betyg? (Skriv en siffra,
där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Hur använder du ditt modersmål i undervisningen? Skriv så långt du kan.

0

9 Har du fått någon reaktion från andra när du talar ditt modersmål i
skolan? Skriv så långt du kan.

Tack för din medverkan!
Anastasia Teterina, Katarina Stolt och Rana Younathan Isaac
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
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