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Flerspråkiga elever är en grupp som ständigt ökar i den svenska skolan och speglar det mångkulturella 

samhället av idag. Den arabiska gruppen är störst i antal med en elevsammansättning som omfattar 

elever från hela arabvärlden. Ökad kunskap om hur flerspråkigheten påverkar eleverna och deras lärande 
är en angelägenhet för skolan.  

Syftet med uppsatsen är tredelat. Dels beskriver uppsatsen hur arabisktalande gymnasieelever som är 

uppväxta i Sverige och som deltar i modersmålsundervisningen upplever sin flerspråkighet. Uppsatsen 

syftar också till att beskriva hur eleverna uppfattar att flerspråkigheten påverkar deras lärande samt hur 
de upplever modersmålsundervisningen.  

Resultatet i denna kvalitativa studie visar på flerspråkighetens betydelse för identiteten. De åtta 

intervjuade ungdomarna lyfter fram en kulturell tillhörighet i både den svenska och den arabiska 
kulturen och upplever sig ha en dubbelidentitet som kännetecknas av flexibilitet i sättet att vara och 

tänka.  

Flerspråkigheten skapar olika kanaler till lärande enligt informanterna där språk stödjer och befruktar 
varandra. Den är en resurs som kan utnyttjas bättre i lärandet till flerspråkiga elevers fördel för att bättre 

nå skolframgång. Tillgången till mer än ett språk och därmed tillgången till mer än en kultur vidgar 

perspektiven i sättet att tolka och se på världen.  

Att läsa det egna modersmålet är en rättighet i Sverige och trots de begränsningar och svårigheter som 
finns upplevs modersmålsundervisningen som en positiv verksamhet i skolan. Upplevelser av 

undervisningen som den bedrivs idag ger oss en utvidgad bild för att kunna förbättra 

modersmålsundervisningen. Önskemål som framförs är bland annat att arbeta tematiskt med stoff som 
harmoniserar med övriga skolämnen och ta in dialogen mer i inlärningsprocessen.  

För att nyttja den resurs som finns i flerspråkighet krävs ett perspektivbyte och ett förändrat arbetssätt i 

skolan. Om skolan satsar på flerspråkiga elever och ser dem som en tillgång kan deras språkkunskaper 
komma samhället till gagn inom en snar framtid. Flerspråkighet öppnar dörrarna till en större värld. 
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1 Inledning 

Verkligheten för allt fler barn i Sverige är att de växer upp med mer än ett språk. Den ökade 

rörligheten inom Europas gränser samt oroligheter i världen har varit en anledning till att folk 

flyttar på sig.  

De senaste trettio åren har politisk turbulens och krig avlöst varandra i arabvärlden och 

orsakat mångas flykt till bland annat Sverige. Vi kommer från två av de drygt tjugo 

arabisktalande länder med arabiska som officiellt språk. Vi hade olika anledningar till flykt 

eftersom det politiska läget i våra hemländer skiljde sig åt. I det ena fallet var det ett 

inbördeskrig, i det andra fallet en diktator vid makten. Vi fick tillägna oss ett nytt språk, 

svenska språket, i vuxen ålder. Det modersmål som vi behärskade och använde mest, 

arabiskan, bytte status till ett minoritetsspråk i Sverige med begränsade användningsområden. 

Det blev nödvändigt att lära sig ett nytt språk för att kunna fungera och vara aktiva i det nya 

samhället. Det är ett arbete som kräver både social och mental ansträngning samt ett aktivt 

arbete med den egna identiteten. Till en början var vi som dövstumma i en annorlunda 

kulturell atmosfär. Genom att ha lärt oss det nya språket har vi sedan dess kunnat byta 

perspektiv från att fokusera på det vi inte kan i svenska språket till att se hur mycket vi har 

lärt oss utöver det språk och de kunskaper vi hade med oss. Det har ökat vår vilja att lära mer. 

Idag bedriver vi högskolestudier på det nya språket och arbetar parallellt i den svenska skolan.  

Tillgången till mer än ett språk, och därmed tillgången till mer än en kultur, berikar oss. Från 

att ha sett världen från ett perspektiv breddas den egna referensramen till att omfatta både det 

arabiska och det svenska sättet att tänka och vara. Det är en levande process med nya 

erfarenheter som vidgar vår syn, där ett nytt sätt att se på världen växer fram i vardagen. 

Processen skärper och stärker oss som människor och kräver av oss att vara flexibla både på 

det yrkesmässiga och på det privata planet. 

Erfarenheten, att leva med ett språk hemma och det svenska språket i samhället, delas av 

många elever i den svenska skolan och tillika många medborgare i Sverige. Enligt Håkansson 

(2003) ökar antalet elever med annat modersmål än det svenska: 

År 2000 räknade man med att ungefär 12 % av barnen i den svenska grundskolan 

hade ett annat modersmål än svenska. De olika modersmålen i svenska skolan 

omfattar mer än hundra olika språk och kommer från olika språkfamiljer, med 
stora skillnader i uttal, grammatik, ordförråd, skriftsystem, tilltalsord och 

artighetskonventioner (s. 97).  
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De flesta av våra elever är till skillnad från oss födda i Sverige och lever med en annan 

språksituation som varken deras föräldrar, skolan eller samhället har tidigare erfarenhet av. 

Eleverna lever med olika språk, det ena språket i hemmet och det andra i samhället. Dessutom 

kommer de i kontakt med andra språk i umgänget med jämnåriga både i och utanför skolan. 

Elevernas föräldrar lever med den förändringen att deras språk är ett minoritetsspråk. Skolans 

klassrumsverklighet är att allt fler elever har en annan bakgrund än den svenska. Det ställer 

krav på pedagogerna att ta hänsyn till mångfalden i klassrummet för att kunna skapa 

individanpassad och verklighetsknuten undervisning och därmed kunna nå alla elever. Vid 

studiehandledningstillfällen kommer vi in i klassrummet för att stödja flerspråkiga elever i 

olika skolämnen på modersmålet. Vår erfarenhet är att de olika kulturella, språkliga och 

etniska bakgrunder eleverna bär på inte alltid tas tillvara i undervisningen. Svenska samhället 

har genomgått en förändring genom att fler språk finns representerade i samhället som 

påverkar både det svenska språket och befolkningens attityd gentemot flerspråkighet. Vi 

upplever att den rådande attityden inte alltid visar en förståelse för flerspråkighet som 

fenomen. Exempelvis kom erkännandet av de inhemska minoriteternas språkliga rättigheter så 

sent som år 2000, trots att språken alltid talats i Sverige av ursprungsbefolkningen.  

Elevernas upplevelse av sig själva som flerspråkiga är en fråga som har cirkulerat i luften 

under våra didaktiska diskussioner genom åren. Har de samma upplevelse som oss av 

flerspråkighet eller upplevs den annorlunda av de elever som är födda i Sverige och har vuxit 

upp med tillgången till båda sina språk samtidigt? Det är frågor som dessa som har väckt en 

nyfikenhet och ett intresse för att ta reda på hur arabisktalande elever på gymnasiet upplever 

sin flerspråkighet. Det är viktigt för oss som modersmålslärare att ta reda på hur de dessutom 

upplever den modersmålsundervisning som bedrivs i skolan och hur den påverkar deras syn 

på sig själva som flerspråkiga i skolan. Ur skolperspektiv är det angeläget att få kunskaper om 

arabisktalande elevers språksituation. Den arabisktalande elevgruppen är heterogen. Eleverna 

kan ha sin bakgrund i ett av de drygt tjugotalet arabisktalande länderna, bekänna sig till en av 

de olika religioner som finns representerade eller tillhöra en av de minoritetsgrupper som 

samexisterar i arabvärlden. Elevgruppen klumpas samman till en kategori i skolan, 

arabisktalande. Många gånger sätts ett likhetstecken mellan arabisktalande elever och problem 

som försvårar skoluppdraget för skolan och de som arbetar i den. Studier som belyser hur den 

arabisktalande elevgruppen upplever sin skolsituation och hur den påverkar deras livsvärld är 

av stor vikt, dels för att skolan och lärare ska kunna hitta nya pedagogiska lösningar för att 

tillgodose dessa elevers skolbehov för att lyckas i skolan och dels för att ge de arabisktalande 

eleverna en rimlig chans att nå skolframgång. 
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2 Bakgrund  

Människan och hennes (ett eller flera) språk har en nära relation till varandra. Språket har att 

göra med kommunikation, grupptillhörighet och identitet, skriver Laaksonen (1999) i förordet 

till sin avhandling. Forskningen vi har tagit del av fokuserar på andraspråksutveckling där en 

del forskare lyfter fram betydelsen av att ett utvecklat förstaspråk underlättar tillägnandet av 

ett andraspråk. Det konstateras att ett annat modersmål ligger i botten. Utöver detta finns 

också det mödosamma arbetet för eleverna i sin strävan efter att behärska det svenska språket 

mot målet att uppnå infödd nivå. Nedan belyser vi språkets betydelse för människan och 

drivkraften att lära sig språk, därefter följer en historisk orientering och forskning om 

flerspråkighet i Sverige samt det arabiska språkets specifika karaktär. 

2.1 Språkets betydelse för människan 

Språket är ett instrument för människan att förstå sig själv och andra, framhäver Laaksonen 

(1999). Det hjälper oss att göra världen som vi delar med andra begriplig. Enligt Pramling, 

Samuelsson & Sheridan (1999) finns det en stark koppling mellan språk och identitet: ”Barns 

språkutveckling och identitetsutveckling går hand i hand. I och genom språket blir den 

enskilda människan synlig för sig själv och andra” (s. 72). Språket används enligt Hyltenstam 

& Stroud (1991) i olika funktioner som kommunikationsmedel, tankeredskap och medel för 

social organisation. När språket används som kommunikationsmedel är det för att överföra 

information, uttrycka känslor och styra andras beteende. I funktionen som tankeredskap 

används språket för att varsebli, tolka och konstruera verkligheter. I tänkande används språket 

för problemlösning, uppmärksamhet och styrning av det egna handlandet. I funktionen som 

social organisation används språket för att reglera relationer och blir därmed en symbol för 

social identitet och grupptillhörighet, menar Hyltenstam & Stroud. Utöver det används 

språket för att skapa och bevara kultur, menar de. Människan är en social varelse och hon lär 

sig hela livet. Människans inlärning sker som en social process. ”Språk är den länk vi har 

mellan människor” hävdar Skutnabb-Kangas (1981, s. 11). Utan språk blir vi isolerade och 

kan inte kommunicera med andra eller lära av andras erfarenheter.  
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Kroksmark (2003) tolkar Vygotskij, som har påverkat den moderna pedagogikens syn på 

lärandet genom att visa det gemensamma mellan Vygotskij och fenomenologin nämligen 

”den levda erfarenhetens betydelse för människans utveckling. Kontext, kultur och livsvärld 

är begrepp som används på likartade sätt för att beskriva människans tillvaro, identitet och 

vardagsliv” (s. 446). Vidare framhåller han att det är i interaktioner med andra som 

verkligheten uppstår. Kroksmark (2003) väljer följande citat av Vygotskij där språkets 

betydelse för människan uttrycks på ett poetiskt sätt:  

Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Orden 

förhåller sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande 

cell till organismen och som atomen till kosmos. Så är det också medvetandets 

lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets kosmos (s. 445).  

Vi skapar mening med andra, menar Kroksmark i sin tolkning av Vygotskij. Språket är ett 

verktyg för oss för att ta del av någon annans livsvärld. Vi använder språket för att förklara, 

legitimera eller övertyga vad som är rätt eller fel. 

Via språket förs kulturarvet vidare till nästa generation. Genom språket socialiseras vi också i 

en grupp; språkligt, religiöst, klassmässigt, könsmässigt et cetera. Wellros (1998, s.17) lyfter 

fram socialisationsprocessens betydelse för individen: ”Socialisation är den samlade 

beteckningen på alla de processer varigenom man inlemmar ett barn i den mänskliga 

gemenskapen och integrerar ungdomar och vuxna i nya grupper”. Vidare understryker 

Wellros (a.a.) att barn speglar sig i omgivningens bekräftelse under de första åren. Är 

responsen positiv bygger det en stark självkänsla hos individen. Med ett starkt språk kan 

individen hävda sig i samspråk med andra, utöva sina medborgliga rättigheter och vara 

delaktig i demokratiska beslutstaganden, menar hon. 

Kommunikation och tänkande är drivkrafterna för att lära sig språk, konstaterar Ladberg 

(2000a). Hon hävdar att anledningen till att barn tillägnar sig ett språk är för att kommunicera 

med människor som är viktiga i deras liv och för att förstå sin tillvaro. Det är barnets behov 

av språk som avgör hur många språk barnet lär sig. Ladberg poängterar att ”den språkliga 

basen kan ett barn tillägna sig på i princip hur många språk som helst” (a.a., s.77). Att 

behärska en språklig bas innebär att behärska uttal, grammatik och flytande tal samt början till 

ordförråd och pragmatik, menar hon.  
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Människan har kapaciteten att tillägna sig mer än ett språk om gynnsamma faktorer finns. Om 

hjärnans kapacitet och barns förmåga att lära skriver Ladberg (2000a), att den språkliga 

kompetensen byggs upp av många olika nätverk. Uttalet har sina nätverk med samordnade 

rörelser i tal- och andningsorgan. Grammatiken har nätverk av former och av ordföljd, 

ordförrådet har nätverk av betydelse och av ljudmässiga likheter. Ladberg påstår att den 

mänskliga hjärnan kan hantera många språk. Det gäller både tal- och skriftspråk. Att lära sig 

ett språk behöver inte vara på bekostnad av ett annat språk. Hon konstaterar att det svenska 

samhället och skolan har en enspråkig världsbild som inte gynnar den flerspråkliga 

verkligheten. Ladberg lyfter fram förväntningarnas betydelse, som en stark kraft, för 

inlärning.  

Språk berikar varandra och det ena språket lärs inte på bekostnad av det andra, betonar 

Ladberg (2000b). Ladberg menar att språken fungerar som broar till varandra istället för att 

vara motsatser. Har du ett begrepp i huvudet är det lätt att plocka det i det nya språket. Att 

lära sig nya ord är det lättaste i språkinlärning, tillägger hon.  

I de samhällen där flera språk lever sida vid sida konkurrerar inte språken med varandra. 

Varje språk har sina domäner. Hyltenstam & Stroud (1991) menar att det officiella språket 

används i officiella sammanhang till exempel med myndigheterna och i media. De andra 

språken har andra användningsområden som till exempel i relationer människor emellan eller 

i religiösa sammanhang.  

Håkansson (2007) hävdar att i samhällen där flera språk används stör inte språken varandra. 

Hon har vid föreläsningar exemplifierat med Indien som synliggör landets positiva syn på 

flerspråkighet genom att ha femton språk tryckta på landets sedlar. Hon förstärker sitt 

argument med att andra forskare med henne uppskattar att flerspråkighet är vanligare än 

enspråkighet. Håkansson menar att enspråkighet är ett resultat av en aktiv språkplanering i 

Europa och USA, vilket också var fallet i Sverige fram till 1970-talet. Detta tas upp i nästa 

avsnitt i den historiska orienteringen om språkideologin i Sverige.  



6 

2.2 En historisk orientering om flerspråkighet 

Enligt Wingstedt (1998) växte den nationalromantiska eran i slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet, vilken kan sammanfattas med ett folk - en nation - ett språk. Ett nationellt språk 

var ett tecken på en nations enhet och identitet. Enligt Hoffman (1991), var detta en ideologi 

som inte tog hänsyn till ett lands språkliga minoriteter. Detta synsätt var gällande även i 

Sverige fram till 1950-talet. Ett synsätt som ledde till en försvenskningsprocess, påpekar 

Arnstberg & Ehn (1976). Bland annat den samiska och tornedalsfinska befolkningen i norra 

Sverige genomlevde en sådan process mellan slutet av 1800- och början av 1900-talet. 

Användningen av de inhemska minoritetsspråken, samiska och meänkieli (tornedalsfinska) 

motarbetades aktivt, anser Wingstedt (1998).  

Utöver de inhemska minoriteterna sökte sig andra människor till Sverige. Tuomela (2002) 

skriver att Sverige har haft två större invandringsvågor efter andra världskriget. Den första 

vågen kännetecknas av arbetskraftsinvandring och varade från slutet på femtiotalet till början 

av sjuttiotalet. Den ekonomiska tillväxten var hög och allt fler industrier rekryterade arbetare.  

Assimilationspolitiken var den rådande invandringspolitiken fram till 1960 då det antogs att 

invandringen var en tillfällig företeelse och de flesta skulle återvända hem efter ett antal års 

arbete i Sverige. Den ökade invandringen ledde till en debatt om invandrarnas villkor och 

ställning, i synnerhet deras sociala villkor och anpassningsvillkor.  

En del reformer beslutades av riksdagen, bland annat hemspråksreformen som antogs den 29 

maj 1976. Målet för hemspråkreformen var ”[…] att invandrarbarnen skall kunna bevara och 

utveckla sitt hemspråk”, förtydligar Morfiadakis (1981, s. 11).  Reformen var en markör i 

Sveriges invandrarpolitik om integration istället för assimilation för invandrare och deras 

barn. Med integration menas att invandraren bibehåller sin kultur och sitt språk och anammar 

den svenska kulturen och det svenska språket successivt. Därmed får invandraren en 

tillhörighet i båda kulturerna. Med assimilation menas att invandraren ersätter sin kultur och 

sitt språk med den svenska. 
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Tuomela (2002) gör gällande att den andra invandringsvågen började på åttiotalet och varade 

till mitten av nittiotalet. Den svenska arbetsmarknaden befann sig i lågkonjunktur. De som 

sökte sig hit var flyktingar från de oroshärdar som blossade upp i världen. Deras inslussning 

på arbetsmarknaden var svårare. Besparingarna i början av 1990-talet, som var en konsekvens 

av den ekonomiska krisen som Sverige befann sig i, drabbade modersmålsundervisningen 

hårt. Decentraliseringen gav kommunerna frihet att på lokal nivå bestämma hur skolbudgeten 

skulle fördelas inom verksamheten. Med kommunaliseringen i början av 1990-talet minskade 

omfattningen av modersmålsundervisningen drastiskt enligt Tuomela (a.a.). Politiker på 

kommunnivå som saknade kunskap om flerspråkighet såg en möjlighet att spara pengar på 

modersmålsundervisningens bekostnad.  

Den öppna europeiska gemenskapen och oroligheter i världen gör att det fortsätter att komma 

människor till Sverige. Många bosätter sig i förortsområdena. De framväxande 

mångkulturella och mångspråkiga områdena blev, hävdar Otterup (2005), föremål för studier. 

Det har gett upphov till en ny språkterm, flerspråkighet:  

[…] termen flerspråkighet alltmer har kommit i bruk för att beskriva individer med 

kunskaper i fler än ett språk […]. Flerspråkighet ses numera ofta som den 

övergripande, vidare termen medan tvåspråkighet betraktas som ett specialfall av 
flerspråkighet (Otterup, 2005, s. 13). 

Vi kommer i detta arbete att använda oss av termen flerspråkighet. Termen tvåspråkighet 

skrivs när vi hänvisar till andra forskare som använder termen själva, i direkt citat eller från 

dokument. 

Forskningen om flerspråkighet blev en nödvändighet. Flerspråkiga elevers möte med svenska 

språket och behovet att klara av skolan krävde skolan, på mer kunskap om 

andraspråksinlärning för att ge eleverna en rimlig chans att lyckas i skolan, vilket vi belyser i 

kommande avsnitt.  

2.3 Forskning om flerspråkighet i Sverige   

Forskningen tog fart med Skutnabb-Kangas. Hon är själv flerspråkig och har vuxit upp med 

två språk. Hennes definitioner bygger på fyra olika kriterier: ursprungskriteriet, 

kompetenskriteriet, funktionskriteriet och attitydkriteriet:  

 Ursprungskriteriet: Tvåspråkig är den som har lärt sig båda språken från början i 

hemmet.  
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 Kompetenskriteriet: Tvåspråkig är den som kan två språk lika bra med utgångsläget ett 

modersmål i början.  

 Funktionskriteriet: Tvåspråkig är den som kan använda två språk i de flesta situationer 

i enlighet med egna önskemål och samhällets krav. 

 Attitydkriteriet: Tvåspråkig är den som identifierar sig själv som tvåspråkig eller 

identifieras av andra som tvåspråkig. Man identifierar sig med modersmålet. 

Flerspråkighetsforskare, som till exempel Håkansson (2003) och Otterup (2005), använder sig 

fortfarande av Skutnabb-Kangas ovannämnda kriterier för att definiera flerspråkiga individer i 

sina studier. De kriterier som används mest är kompetenskriteriet och funktionskriteriet. 

Skutnabb-Kangas forskning utgår från modersmålets betydelse för utvecklandet av 

tvåspråkighet, till skillnad från senare forskning som vi har tagit del av. Den behandlar 

flerspråkighet med fokus på andraspråksinlärning och utveckling. Det beror, enligt Cromdal 

(2003), på att skolans utredningar och forskningsrapporter betonar vikten av att elever med 

annan etnisk och kulturell bakgrund tillägnar sig kunskaper i svenska språket. Undervisning i 

skolan ska, i enlighet med landets strävan efter demokrati, utgå från elevernas behov och 

förutsättningar oavsett vilka de är. Skolans uppdrag definieras i styrdokumenten och 

läroplaner enligt följande:  

Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap främja 

fortsatt lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4).  

Undervisningen i svenska som andra språk, menar Cromdal (2003), är ämnad att ge likvärdiga 

skolmöjligheter till skolframgång för alla elever, medan modersmålsundervisning är för att 

stärka den personliga och kulturella identiteten. Ansvaret för att eleverna tillägnar sig svenska 

språket blev ett tydligt uppdrag för skolan. Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett eget 

ämne. Syftet med undervisningen är: 

[…] att elever med ett annat modersmål än svenska skall få möjligheter att 

utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. […] att 
eleverna skall få så goda kunskaper i svenska att de med fullt utbyte kan 

tillgodogöra sig utbildningen inom studieinriktningen, så att de kan klara sig i 

vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet (Skolverket, 2008a).  

Ansvaret för utvecklingen av modersmålet lades på språkanvändningen i hemmet samt den 

frivilliga modersmålsundervisningen utanför skolschemat. Flera studier, av bland annat 

Hyltenstam & Stroud (1991), visar enligt Cromdal (2003) att elever ur minoritetsgrupper 

behöver skolans hjälp med att utveckla sitt modersmål: 
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Framför allt behöver eleverna, på samma sätt som barn med svenska som 
modersmål, få hjälp att lära sig ett skriftspråk och ett skolspråk. Barn med 

invandrarbakgrund har ofta, som en del av minoritetssituationen, en mindre 

gynnsam språksituation för att lära sig sitt modersmål än barn med svenska som 

modersmål (Cromdal, 2003, s.18). 

Ett argument för Cromdal (a.a.) är att elevens sociala situation, där tillgången till vuxna och 

jämnåriga som använder samma språk, är väsentlig för utveckling av språket. Forskare som 

Hyltenstam och Tuomela antyder att grundläggande färdigheter i det första språket underlättar 

inlärning av svenskan som ett andra språk. 

Hyltenstam (2007) skriver att minoritetseleverna ska utveckla tvåspråkighet och inte bara lära 

sig majoritetsspråket. De behöver ett starkt stöd för förstaspråksutvecklingen, inte bara 

hemma utan också i förskolan och skolan, för att språken ska utvecklas till en nivå så att de 

blir effektiva kommunikationsinstrument, identitetsmarkörer och tankeverktyg.  

Hyltenstam (2007) hänvisar till Hill (1995) och menar att det finns ett samband mellan 

deltagandet i modersmålsundervisningen och övrig framgång i skolan. Det Hill tittar särskilt 

på är bland annat betyg i år nio i ämnena svenska, matematik och engelska, trivsel i skolan, 

identiteten, attityder till modersmål och tvåspråkighet samt korrekthet eller problem med 

brytning eller flyt i svenskan enligt de intervjuade. Resultaten av Hills studie är att den grupp 

invandrarelever som lyckats bäst i den svenska skolan är de som kontinuerligt deltagit i 

modersmålsundervisningen från förskolan och genom hela grundskolan och hunnit utveckla 

sitt modersmål parallellt med svenskan. Teorin om kopplingen mellan skolframgång och 

tvåspråkighet understöds av Hills praktiska resultat.  

Hyltenstam (2007) påpekar att det i internationell forskning om flerspråkighet ofta hänvisas 

till en annan studie, nämligen Thomas & Colliers undersökning om skolframgång för barn 

med annat första språk än engelska. Att man återkommer till denna studie är för att den 

baseras på den största databas angående undervisningen av barn från språkliga minoriteter 

som någonsin har sammanställts och analyserats. Det som Thomas & Collier visar är att det 

tar lång tid innan ett nytt språk är likvärdigt med individens modersmål vad gäller kognitiva 

funktioner. Det som är viktigt att ta fasta på är att eleverna inte ska berövas det instrument 

som fungerar bäst i deras lärande, menar Hyltenstam.  

Hyltenstam (2007) framhåller samtidigt att ett språk inte behöver vara någons modersmål för 

att det ska fungera väl i utbildningen. Han fortsätter sitt resonemang med att även språk som 

en individ lärt sig senare kan utvecklas till en hög nivå om förutsättning för inlärningen av det 

nya språket är gynnsamma. Hyltenstams poäng är:  
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Modersmålet finns där ”gratis” för utnyttjande i lärande, medan det tar flera år 
innan man når en tillräckligt avancerad behärskning i ett andraspråk för detta 

ändamål (s. 65). 

Parszyk (1999) undersöker i sin avhandling minoritetselevernas livsvillkor i skolan. De 

undersökta eleverna har båda språken, men ändå betraktas de som skolproblem. 

Avhandlingen handlar om deras upplevelser av livet, i relation mellan människor, och de 

förhållningssätt de bemöts av. Språket de har med sig till skolan är ett synligt problem som 

eleverna är medvetna om eftersom de upplever att det inte duger i omgivningens ögon: 

Språket verkar ha en central betydelse för minoritetselevernas självuppfattning i 

skollivet och den sociala situationen får en avgörande betydelse för 

språkinlärningen och attityden till den (Parszyk, 1999, s. 250). 

Elevernas upplevelse av sig själva som skolproblem framträder i avhandlingens analys. 

Upplevelsen spårar Parszyk (a.a.) till elevernas uppfattning om sin egen språkfärdighet som 

grundar sig på den attityd som avspeglar sig i hur både pedagogerna och klasskamraterna ser 

på dem. Det påverkar deras syn på sig själva som att vara”[…] till besvär för människor i 

omgivningen […] att inte duga som elev […]”, (a.a., s. 244). Det som verkar beröra eleverna 

mer och överskuggar själva språkfärdigheten är det osynliga förhållningssättet från 

omgivningen. När Parszyk (a.a.) använder begreppet ”erkännandets pedagogik” är hon ute 

efter ”den nära och känsliga kopplingen mellan identitet och erkännande” (a.a., s. 241). 

Skolan avspeglar landets förhållningssätt till ett mångkulturellt samhälle, menar Parszyk.  

Omgivningens attityder och språkstatus är en viktig faktor att beakta, inte bara i skolan som 

Parszyk undersökte utan även i samhället i stort, vilket Laaksonens avhandling (1999) 

behandlar. Ett språk används för personperception dels för att förstå andra och för att förstå 

sig själv. Forskning om innehållsanalys belyser människors attityder till olika språk eller olika 

språkvarianter. I analysforskningen framträder synen på flerspråkiga människors kunskaper 

utifrån deras behärskning av sitt andra språk. Det som påverkar bilden är att deras första språk 

tolkas som hinder inför tillägnandet av det andra språket, i det här fallet svenska. Attityderna 

påverkas av första språkets status i samhället. Uttalsbrytning i andra språket ses som en brist i 

att kunna tala som infödd, menar Laaksonen.  
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Normen för flerspråkigheten, sedd ur enspråkigperspektiv, har varit att flerspråkiga talare 

använder sina språk på samma sätt som enspråkiga använder sitt språk. Ett minimikrav som 

ställs är att använda ett språk i taget och inte blanda. Den rådande synen på kodväxlingen, där 

en individ blandar ett ord eller en mening i sitt tal i ett resonemang, är att det har varit en brist 

i språkbehärskning. Utgångstanken har varit att individen i fråga saknar ett specifikt ord och 

därför tar andraspråket till hjälp.  

Auer (1984) skiljer sig i hur han analyserar språkval och kodväxling i sin 

konversationsanalys. Han visar att kodväxlingen kan förstås som en viktig metod för 

flerspråkiga individer att gemensamt organisera samtalet. Auers teori har intresserat forskarna 

det senaste decenniet och öppnat en inriktning av forskning mot vardagsinteraktion. 

Med Auers teori framträder idag en annan syn som visar att kodväxlingen tyder på hög 

kompetens i båda språken där individen väljer och anpassar sitt ordval till det individen anser 

är lämpligt för tillfället. Att kunna växla så är inte en brist utan en hög nivå av behärskning i 

både talteknik och ordförråd, menar Auer. Vardagsinteraktions forskning intresserar sig för 

hur kodväxlingen sker och inte att den sker. 

Få studier om flerspråkighet som vi har tagit del av studerar ämnet från modersmålets 

perspektiv, eller inkluderar det till den samlade kunskapen en människa har. De flesta studier 

som vi har tagit del av studerar flerspråkigheten utifrån behärskningen av det svenska språket 

och värderar graden av behärskningen av det andra språket. Ett av undantagen är Otterups 

avhandling (2005) som tar upp flerspråkiga elevers syn på framtiden. Han kom fram till att 

många hämtar kraft i sin flerspråkighet. Eleverna anser att modersmålet är något som läggs 

till, medräknas till det de kan, och inte behöver stå i konkurrens till det de kan i svenska 

språket. Titeln på Otterups avhandling Jag känner mej begåvad bara, sammanfattar elevernas 

syn på sig själva som flerspråkiga.   

Håkansson (2007) lyfter fram andra fördelar med flerspråkigheten. Fördelar som att man kan 

utöka den sociala sfären genom att kunna kommunicera med fler människor, få bättre minne 

och att hjärnans kapacitet ökar. 
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2.4 Förändrad syn på flerspråkighet 

Med den ökade globaliseringen ökar behovet av att behärska mer än ett språk. Den ökade 

rörligheten över språk och kulturgränser förutsätter ökad språkbehärskning för att underlätta 

kommunikationen. Även inom Europeiska unionens utbildningsmål lyfts värdet av att 

behärska fler språk. I sammandraget av den slutrapport om flerspråkighet (Europeiska 

unionen, 2008), som en grupp tillsatt av EU-kommissionen har skrivit, härleds den 

förändringen som har skett inom EU:s språkpolitik. Maastrichtfördraget från 1992 visar en av 

hörnstenarna i EU:s utbildningspolitik. Under 1990-talet var det inlärning av de officiella 

språken som var menat men under 2000-talet utarbetades ”en politik med helhetssyn på 

språkutbildning som syftar till att främja inlärning av alla språk, allt från regionala språk, 

minoritetsspråk och invandrarspråk till stora världsspråk” (a.a., s.1).  

I Sverige avspeglades EU:s språkpolitik på ett tydligt sätt genom att den officiella 

inställningen till flerspråkighet blev allt mer välvillig. I skriften Nationella minoriteter i 

skolan (Skolverket, 2007) informerar Skolverket om de bestämmelser och åtaganden som 

regeringen har antagit:  

Under år 2000 ratificerade Sverige den europeiska konventionen om skydd för 

nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdelsspråk och 

minoritetsspråk. Konventionerna innebär bestämmelser om skydd för 
minoriteternas språk, kultur, tradition och religion. Syftet med 

minoritetsspråkskonventionen är att utveckla den flerspråkighet och det kulturella 

arv som historiskt karakteriserat Europa (Skolverket, 2007). 

De språk som erkändes som minoritetsspråk i Sverige är samiska, finska, meänkieli, romani 

chib och jiddisch (Skolverket, 2007). 

Kommittén för svenska språket föreslog i sitt betänkande (SOU 2002: 27) insatser för att 

bevara och stödja såväl de nationella minoritetsspråken och de olika invandrarspråken. Synen 

på flerspråkighet har ändrats från officiellt håll, medan förverkligandet av 

modersmålsundervisningen i praktiken fortfarande är lämnad åt kommunernas välvilja.  



13 

Det senaste året har vi märkt ett ökat intresse från Skolverket att diskutera olika frågor om 

modersmålsundervisningen. Undervisningsrådet Dahlborg, som arbetar på enheten för 

styrdokument, bjöd in rektorerna i september 2007 till diskussioner med Skolverket kring 

kursplaner i ämnet modersmål.  Ett tiotal representanter hörsammade inbjudan, bland annat 

den sydsvenska kommunen vi är verksamma i. Vikten av att behärska flera språk poängteras 

av utbildningsministern Björklund, som menar att språkbetygen skulle kunna ge meritpoäng 

vid ansökan till ett antal högskoleutbildningar. Det nya antagningssystemet till högskolan ska 

gälla från 2010. Lärarförbundet stödjer förslaget, men påpekar i Lärarnas tidning (”Ge alla 

språk extra poäng,” 2008) en brist i den, nämligen att den inte inkluderar de språk som läses 

som modersmål.  

I nästa avsnitt belyses hur synen på modersmålsundervisning i Sverige, som är en följd av 

hemspråksreformen, förändrades både ur samhälls- och skolperspektiv från det att 

hemspråksreformen ägde laga kraft fram till idag.   

2.5 Modersmålsundervisningen  

År 1977 trädde hemspråksreformen i kraft och gav enligt Tuomela (2002) ett uppdrag till 

skolan att förverkliga riktlinjerna för invandrarpolitiken. Assimilationspolitiken ersattes av 

integrationspolitiken. Reformens tre viktiga officiella mål inom invandringspolitiken blev: 

jämlikhet, valfrihet och samverkan.  

Hemspråksreformen skulle stödja invandrarelevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet i 

förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, vilket innebär att invandrarbarnen utvecklar sitt 

modersmål och det svenska språket samt bevarar den egna gruppens traditioner, seder och 

bruk. Termen tvåspråkighet användes när ett annat språk än det svenska språket talades i 

hemmet. Språket som inte var det svenska språket och som användes i hemmiljön fick 

benämningen hemspråk. Termen byttes till modersmål i förordningar från och med juli 1997 

(Tuomela, 2002).  
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Cromdal (2003) antyder att reformen hade två motiv: Första motivet var att stärka elevens 

etniska och kulturella identitet. Det andra motivet var att stödja en normal språklig 

kunskapsmässig och allmänt kognitiv utveckling. För att uppnå detta skriver Paulin (1993) att 

skolan anordnar studiehandledning som ges på modersmålet i olika ämnen i den utsträckning 

eleven behöver. Det övergripande målet är att eleven ska kunna klara ämnesundervisningen 

på svenska i den svenska skolan, menar hon. Undervisningen i modersmålet framställs enligt 

Cromdal (2003), som ett behov för individen och inte som ett samhälleligt mål. Samhällets 

språkideologi förblev enspråkig eftersom samhällets strävan inte var att uppnå pluralism utan 

”en stark betoning av samhällelig integration av personer med invandrarbakgrund” (s.16), 

analyserar Cromdal.  

Sedan juli 2000 finns det i Sverige en kursplan för ämnet modersmål. Ämnet modersmål på 

gymnasiet är uppdelat i tre kurser: Modersmål A, Modersmål B och Aktiv tvåspråkighet 

(Skolverket, 2008b). Syftet med undervisningen i ämnet modersmål på gymnasieskolan är: 

[…] att eleverna skall uppnå aktiv tvåspråkighet. Utbildningen syftar till att göra 

eleverna medvetna om att kunskaper i modersmålet och den egna kulturen innebär 
en stor tillgång både inom Sverige och i internationella sammanhang […]. Ämnets 

uppgift är att stärka den personliga och den kulturella identiteten och förmågan att 

kommunicera med andra (Skolverket, 2008c).  

Hyltenstam & Tuomela (1996) menar att: ”[…] aktiv tvåspråkighet med balanserad färdighet i 

de två språken, är avancerad och det är i många fall orealistisk att uppnå ett sådant mål” (s. 

100). Hyltenstam menar vidare (2007) att det vanligaste i dessa fall är att majoritetsspråket, 

svenska, utvecklas mer än modersmålet, eftersom det har fler användningsdomäner i skolan. 

Detta missgynnar utvecklandet av minoritetsspråken.  

2.6 Skillnaden mellan modersmål och moderna språk  

I den svenska skolan kan eleverna välja att läsa moderna språk. Skillnaden mellan att läsa 

modersmål och ett modernt språk är att eleven kan ansöka om att läsa modersmålet från år ett. 

Villkoret är att språket är ett umgängesspråk i hemmet. Undervisningen i modersmålet är 

frivillig och sker utanför ordinarie skoltid där ingen garanterad undervisningstid utlovas. När 

det gäller ett modernt språk väljer eleverna ämnet i år sex utan tidigare kunskaper i språket. 

Undervisningen är mer organiserad inom den ordinarie undervisningen med bestämda 

lektionstillfällen per vecka och garanterad undervisningstid.  
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I ämnet moderna språk syftar undervisningen till att eleven utvecklar en allsidig 

kommunikativ förmåga: 

Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem 

officiellt språk i flera länder. Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga 

perspektivet på omvärlden och på olika kulturer (Skolverket, 2008d). 

Undervisningen i moderna språk omfattar sju steg som bygger på varandra.  

2.7 Arabiska språket och dess geografiska utbredning 

Enligt Håkansson (2003) delas världens språk i språkstammar. Under språkstammarna finns 

det språkfamiljer. Svenska språket tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Arabiska språket 

är ett semitiskt språk som tillhör den afro-asiatiska språkfamiljen. Arabiskan har ett eget 

skriftsystem, som skrivs i rader från höger till vänster. Den arabiska skriften skiljer sig även 

från den latinska på så sätt att korta vokaler inte alls skrivs ut och att konsonanterna varierar i 

form beroende på var i ordet de står.  

Arabiskan är officiellt språk i ett tjugotal länder i norra Afrika och sydvästra Asien. I 

arabisktalande länder råder ett stabilt diglossiförhållande mellan högspråk (klassisk arabiska) 

och lågspråk (talspråksvarianterna). Lingvisten Ferguson myntade begreppet diglossi, skriver 

Håkansson (2003). Ferguson definierar diglossi som ”ett stabilt tvåspråkigt tillstånd när det 

ena språket fungerar som högspråk och det andra som lågspråk” (s. 31), (vår kursivering).   

Modern standardarabiska ligger mellan de två. Modern standardarabiska används inom 

utbildning, media, politik och liturgi. Detta gör att standardarabiska fungerar som en 

förenande länk för alla som talar arabiska. Håkansson (2003, s.123) förtydligar 

diglossiförhållandet när ett språk används i olika domäner: ”I arabisktalande länder vänjer sig 

barnen tidigt vid att programledaren i barnprogrammen på tv talar standardarabiska men att 

man använder en arabisk talspråksvarietet i familjen.” De arabisktalande elevernas 

språksituation i Sverige är att de talar talspråksvarianter i hemmet och undervisas i 

standardarabiska. Eleverna exponeras för standardarabiska enbart i skolsituation.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur arabisktalande gymnasieelever som är uppväxta i 

Sverige och som deltar i modersmålsundervisningen upplever sin flerspråkighet och hur de 

beskriver att flerspråkigheten påverkar deras lärande.  

Frågeställningar  

1. Hur upplever arabisktalande gymnasieelever sin flerspråkighet?  

2. Hur upplever arabisktalande gymnasieelever att flerspråkigheten påverkar deras 

lärande? 

3. Hur upplever arabisktalande gymnasieelever modersmålsundervisningen? 
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4 Forskningsansats och metod 

Som vetenskaplig utgångspunkt för studien har vi valt fenomenologin eftersom vi söker en 

teori som sammankopplar människan och hennes livsvärld med lärandet. Fenomenologi som 

kvalitativ forskningsansats vill fånga och beskriva livsvärlden och har mänsklig erfarenhet i 

fokus. Stensmo (2002, s.107) definierar livsvärlden som ”den verklighet människan tar för 

given i sina vardagsaktiviteter”. Livsvärlden är den konkreta och upplevda verkligheten.  

Stensmo menar att fenomenologin är läran om det som framträder och visar sig i människors 

medvetande. Det som sker i världen framträder som fenomen eftersom världen inte existerar i 

sig utan visar sig i mänskligt medvetande. Kvale (1997) menar att den fenomenologiska 

forskningen lägger tyngdpunkten på en förståelse och ger möjligheten att belysa människors 

egna upplevelser av sin livsvärld och deras relation till den.  

I studien vill vi veta hur arabisktalande elever upplever sin flerspråkighet i skolan. För att nå 

syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med åtta elever 

som läser ämnet modersmål på gymnasieskolan, eftersom den kvalitativa ansatsen bäst svarar 

mot studiens frågeställningar. Stensmo (2002) hävdar att en intervjustudie i någon mening 

mer eller mindre alltid är fenomenologisk: 

Intervju innebär att intervjuaren söker tillträde till den intervjuades livsvärld. Det 
innebär att intervjuaren söker tolka mening hos centrala teman i livsvärlden genom 

att registrera vad som sägs och hur det sägs (s.120).  

Forskningsintervjun är på så sätt ett tillfälle till dialog mellan forskaren och den intervjuade. 

Dialogen kretsar kring gemensamma teman som är av intresse för båda där forskaren får 

tillgång till den intervjuades livsvärld genom att denne berättar om sina upplevelser och 

erfarenheter. Språket och hur vi beskriver det vi erfar är väsentligt för fenomenologisk 

forskning. Genom språket kan vi uttrycka till exempel tankar, känslor och förhoppningar. 

Fördelen med dialog är att den ger möjlighet till att reflektera över egna erfarenheter och sätta 

ord på tankar om upplevelser av det som sker i världen.  
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Ett sätt att förstå världen är att beskriva människans erfarenhet av världen, anser Bengtsson 

(1999). Synen på människan som kännande, tänkande och handlande varelse gör henne till ett 

aktivt subjekt i sitt erfarande av världen. Vad en människa upplever är sant baseras på hennes 

erfarenhet. Uppfattningen om världen ändras när hennes erfarenheter förändras. Erfarenheter 

är subjektiva i den mening att två personer kan uppleva samma sak på olika sätt. Det är våra 

erfarenheter av världen som gör oss medvetna om den. Det vi blir medvetna om är de olika 

fenomen som visar sig för oss och hur vi upplever dem. Det vi erfar och upplever kan vi 

berätta om och därmed kan vi utbyta vår erfarenhet med andra.  

Det är genom erfarenheten som sakerna måste klargöras, menar Bengtson (1993). Vidare 

poängterar han att människans medvetande är riktat mot något annat än sig själv. Mänsklig 

medvetenhet är intentional, vilket innebär att människan söker ge det hon upplever en mening 

och en innebörd. När människan förnimmer är det alltid något hon förnimmer, när hon tänker 

är det alltid något hon tänker och när hon älskar är det alltid något hon älskar. Världen är 

sådan som den framträder i människans sinnen genom hennes erfarenheter av den.  

4.1 Urval  

Vi har valt att studera hur arabisktalande elever som läser modersmål på gymnasienivå 

upplever sin flerspråkighet och hur de beskriver modersmålsundervisningens betydelse. Vi 

har valt just arabisktalande elever för att vi jobbar som modersmålslärare i arabiska i 

grundskolan och på gymnasiet. Syftet med att bedriva vår skolnära forskning är att bättre 

förstå arabisktalande elevers livsvärld och deras situation i skolan för att förbättra vår 

verksamhet. Urvalet av informanterna har varit strategiskt. Ett strategiskt urval, menar 

Stensmo, innebär (2002, s.30) ”att man bestämmer sig för att fokusera sin studie på 

informanter och datakällor som man vet något om på förhand, och som man också vet är 

tillgängliga”.  

I samarbete med flerspråkighetsenheten i den sydsvenska kommunen som vi är verksamma i 

har vi fått tillgång till den bakgrundsinformation vi behövde om våra informanter. 

Informationen bestod av det totala antalet modersmålselever som läser modersmål i 

kommunens gymnasieskolor och en namnlista på dem som läser arabiska. Det totala antalet 

modersmålselever på gymnasiet i kommunen är 268 elever varav 75 läser arabiska, det vill 

säga närmare 28 procent. Vi fick även veta vilka modersmålslärare som är verksamma i de 

olika gymnasieskolorna. Modersmålslärarna hjälpte oss med elevernas telefonnummer.  
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Vi har varit medvetna om att vi studerar ett område som ligger oss nära, i den bemärkelse att 

vi själva har egna erfarenheter av det vi har velat undersöka och arbetar till vardags i den 

miljö vi har velat studera. Vi har haft i åtanke att det kan vara svårt att distansera sig till hur vi 

ska hantera och tolka insamlad data opartiskt utan påverkan från den egna uppfattningen. Det 

finns också en svårighet i att undersöka en verksamhet man har nära relation till, då den egna 

förförståelsen kan göra att man undviker att ställa obehagliga eller självklara följdfrågor som 

kan vara relevanta för undersökningen.  

Ett dilemma har varit att vi har eller har haft en relation till en del av de elever vi intervjuar 

någon gång under deras skolgång eftersom vi har arbetat som ambulerande modersmålslärare 

i mer än tjugo respektive tio år, från förskolan till gymnasiet. Vi har varit medvetna om risken 

där våra informanter kanske svarat oss med det de tror att vi vill höra. Eftersom vi var 

medvetna om de ovannämnda riskerna försökte vi hantera dem genom att poängtera att just 

deras personliga upplevelser var av intresse för vår studie. Vi poängterade under intervjuerna 

att vi välkomnade konstruktiv kritik eftersom vår avsikt var att utveckla lärandet i 

modersmålsundervisningen i framtiden och att vi därför var intresserade av att olika åsikter 

kom fram.  

I kommunen, som är målet för studien, finns fyra kommunala gymnasieskolor med tre 

modersmålslärare som undervisar i ämnet arabiska som modersmål. Dessa skolor erbjuder 

både teoretiska program och olika yrkesutbildningar. En av skolorna erbjuder även 

International Baccalaureate (internationellt gymnasieprogram där engelska används som 

undervisningsspråk) och estetiska program. Vårt urval omfattar elever från tre av dessa 

skolor. Fördelningen av arabisktalande elever i dessa skolor är ojämn. Det har gjort att en av 

skolorna är mer representerad än de andra. Våra informanter är åtta till antal varav hälften är 

flickor och hälften är pojkar mellan sexton och arton år. David, Diana, Ibrahim, Jasmin, Josef, 

Nadia, Sam och Sara utgör vårt strategiska val. De uppfyller kriterierna vi har valt för studien, 

nämligen födda i Sverige eller har kommit hit före tvåårsåldern och har valt att läsa ämnet 

modersmål på gymnasiet. Detta överensstämmer med vad Cohen, Manion och Morrison 

(2004) menar med ett strategiskt urval. Informanternas studieval omfattar naturvetenskapliga 

programmet, omvårdnadsprogrammet, International Baccalaureate, samhällvetenskapliga 

programmet och individuella programmet. Två av informanterna läste Aktiv Tvåspråkighet, 

fem läste Modersmål A och en läste Modersmål B.  
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Valet av intervjupersonerna utgår från en önskan att maximera utfallet i variation i den 

arabiska elevgruppen både när det gäller länder och religioner som är specifika för den 

utbredning som karakteriserar det arabiska språket. Våra informanters ursprungsländer är 

Egypten, Irak, Libanon, Palestina och Syrien. Som folkgrupper tillhör de arabiska, arameiska, 

kurdiska och syrianska folkgrupperna men har arabiska språket gemensamt. 

Intervjupersonerna representerar tre av Mellanösterns religioner: islam, kristendom och 

mandaism (en religion som har funnits i flera tusen år i södra Irak och sydvästra Iran och 

bekänner Johannes döparen som profet).  

Vi har valt att använda oss av svenska språket istället för arabiska språket under intervjuerna. 

Anledningen till detta är att det är lättare att granska de inspelade intervjuerna om någon 

önskar det. Hade vi använt oss av arabiskan hade det behövts en auktoriserad tolk för kontroll 

av inspelat material. 

4.2 Genomförande 

En första kontakt med informanterna har skett med personlig kontakt eller via telefon. Vi har 

presenterat oss själva och syftet med studien. Vi har även tagit kontakt med de föräldrar som 

ville veta mer för att förklara syftet med intervjun och valet av just deras barn. Värt att notera 

är att samtliga av dem som vi tog kontakt med sade ja till att delta. De flesta visade intresse 

och nyfikenhet över vårt arbete. Föräldrar fick oss att förstå att de välkomnar en studie som 

sätter fokus på deras barns skolsituation och uppmuntrade till deltagandet i studien. I ett av 

fallen har vi fått ta ett längre telefonsamtal med en av föräldrarna som ville veta motivet 

bakom studien och vad resultatet skulle användas till. När vi tog oss tid att besvara hans 

frågor visade han tacksamhet över att vi engagerar oss att studera just den elevgruppen. 

Förälderns medkännande förde med sig att informanten kände förtroende för oss och kunde 

uttrycka sin åsikt fritt och lätta sitt hjärta.  

Intervjuerna genomfördes under påsklovsveckan 2008 eftersom eleverna var skollediga då. 

Det var lättare att bestämma tid som passade oss båda när inget skolschema eller prov 

begränsade tiden. Att informanterna ställde upp under ett efterlängtat lov tolkar vi som 

intresse för att delta i en undersökning som sätter dem i fokus. De fick själva välja en miljö de 

känner sig bekväma i.  
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Informanterna fick vid intervjutillfället återigen veta syftet med undersökningen både 

muntligt och skriftligt (Bilaga 1) och vi informerade om att materialet behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att deras identiteter förblir anonyma. I studien får de fingerade 

namn som inte kan spåras till dem personligen. De blev även utlovade att få ta del av 

slutresultatet av det de har medverkat i, vilket överensstämmer med de krav på etiska 

principer som Vetenskapsrådet (2001) kräver i forskningen. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjutiden varade mellan 

trettio minuter och femtiofem minuter.  

Genom att ha spelat in intervjuerna riktas vår uppmärksamhet mot den elev som vi intervjuat. 

Vid alla intervjuer valde vi att vara närvarande båda två. Den ena av oss förde dialogen och 

den andra deltog som aktiv lyssnare med möjligheten att medverka genom att ställa en 

följdfråga för att lättare få svar på en fråga.  Intervjuguiden (Bilaga 2) användes inte till punkt 

och pricka utan fanns där som stöd för minnet för att ringa in de områden vi ville få svar på 

och frågorna ställdes inte heller i den ordning som står i guiden. Intervjutillfället blev en 

dialog mellan informanten och intervjuaren och ett tillfälle till reflektion. Under två av 

intervjuerna bytte informanten språk från svenska till arabiska mitt i en diskussion. 

Intervjuaren bytte språk likaså för att inte avbryta det resonemang som engagerade 

informanten. Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare och sparades som ljudfil. Därefter 

transkriberade vi dialogen för att lättare hitta teman i insamlad data kring våra 

frågeställningar. Den del av intervjun som var på arabiska översattes av oss vid 

transkriberingen. Vinsten med dokumenterat inspelat material är att kunna gå tillbaka till 

primärkällan så ofta det behövs. Det ökar trovärdigheten och möjligheten till att kontrollera 

sanningshalten i ett arbete.  

Vi genomförde också tre pilotintervjuer. Två med nuvarande gymnasieelever och en med en 

före detta elev för att undersöka om intervjufrågorna ger svar på frågeställningarna. Det har 

hjälpt oss att justera, ändra och lägga till nya frågor. En fråga som vi har behövt omformulera 

var frågan om lärandet. En direkt fråga var svår att svara på men när den delades upp med risk 

för upprepning blev det lättare att svara. Det blev ett tillfälle till dialog snarare än att svara på 

en direkt fråga. Det ser vi som en vinst eftersom vår önskan var att få informanten att 

reflektera över sin flerspråkighet och sitt lärande och sambandet däremellan.  
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4.3 Analys av data  

I arbetet med analysen läste vi igenom de åtta transkriberade intervjuerna var för sig för att 

bilda oss en egen uppfattning om det som framträder i materialet. I ett första skede ringade vi, 

var för sig, in de resonemang som vi tyckte svarade på frågeställningarna. Därefter sorterades 

svaren under olika teman. Valet av tema gjordes med tanke på att det skulle vara 

erfarenhetsnära i linje med den fenomenologiska forskningsansatsen. Vi strävade efter att 

hitta en djupare mening i de åtta arabisktalande gymnasieelevernas erfarenheter, eftersom 

uppgiften var att överföra deras levda erfarenheter till skrivna uttryck och göra dem förståliga 

för läsaren genom en struktur. Citaten som utgör rubrikerna och underrubrikerna följer samma 

princip, nämligen att beskriva det som är erfarenhetsnära. Underrubrikerna utgör olika 

komponenter som nyanserar rubriken inom vald tema. Ett exempel är temat identitet som 

trädde fram i materialet som en röd tråd och ringades in ur olika aspekter. 

Gemensamt har vi därefter återgått till helheten i intervjuerna för en andra läsning, i sökandet 

efter olika aspekter i utsagorna kring det som knyter an till den röda tråden i insamlad data, i 

syfte att hitta struktur och sammanhang. Den här processen har medfört att vi har återgått till 

materialet upprepade gånger. Nya tolkningar trädde fram i ljuset av att materialet som helhet 

belystes ur de olika temans perspektiv och ett mönster kunde träda fram. En fördel i vårt sätt 

att arbeta var att vi var två. Slutsatser kunde ifrågasättas och vidare diskussioner fördes utifrån 

materialet med avsikten att svara på studiens frågeställningar.  

Vi hade i åtanke att närma oss samlad data med öppna sinnen för att behålla möjligheten att ta 

upp annat som framträder i materialet utöver svaren på våra frågeställningar eftersom 

upplevelsen av flerspråkighet är ett brett ämne.  

I materialet har andra språk än svenska och arabiska omfattats av flerspråkighetsbegreppet. 

Språk som nämndes var engelska, franska, tyska, latin och spanska som informanterna har lärt 

sig i skolan. I analysen fokuseras på svenska och modersmålet i linje med syftet för den här 

studien. 
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5 Resultat  

I resultatkapitlet ämnar vi besvara de tre frågeställningarna utifrån de samlade data som 

intervjuerna utgör. Kapitlet är uppbyggt så att vi presenterar vad informanterna har sagt kring 

ett visst tema och exemplifierar med direkta citat. De temaområden som framträder är 

flerspråkighet och identitet som svarar på första frågeställningen om upplevelser av 

flerspråkighet, olika vägar till lärande som svarar på andra frågeställningen om 

flerspråkighetens påverkan på lärandet och upplevelsen av modersmålsundervisningen som 

svarar på den tredje frågställningen. Utöver ovannämnda teman tar vi under rubriken andra 

aspekter upp annat intressant som har framkommit i det insamlade materialet. Vi har valt att 

använda citat som rubriker och underrubriker dels för att göra texten levande och dels för att 

vara trogna informanternas egna utsagor. Vi har tagit oss friheten att genomföra vissa 

språkliga justeringar för att förtydliga citaten utan att för den delen ändra innebörden av vad 

informanten har velat få fram.  

Upplevelsen av flerspråkigheten kan sammanfattas som positiv hos informanterna. Den 

positiva upplevelsen härrör dels från en inre upplevelse av kunnighet och dels från en yttre 

bekräftelse från betydelsefulla personer i sin omgivning.  

5.1 Flerspråkighet och identitet 

Samtliga informanter upplever att de har en dubbel identitet som är både svensk och arabisk. 

För dem råder det ingen konkurrens mellan de två språk som står dem närmast. De har vuxit 

upp med svenska språket och arabiska språket sedan barnsben. Däremot har språken olika 

roller. Arabiskan stärker rötterna och ger en förankring i den egna historien, medan svenskan 

skapar ett sammanhang med människor informanterna delar vardagen med och vill skapa en 

framtid med. Det positiva är att deras rötter sammanlänkas med deras framtid genom att dessa 

två språk går hand i hand. Josef redogör för varför han värderar sina språk lika högt och för 

David, i citatet efter, faller språken inom ramen för vad som är normalt:  

De två språken har jag levt längst med och därför känner man mer att man är nära 
de två språken då, jag känner inte så mycket skillnad mellan de liksom i statusen 

(Josef). 

Hemma pratar vi bara arabiska för att komma ihåg språket och inte glömma var vi 

kommer ifrån […] svenska känns ju också normalt för att man är ju född här och 
har vuxit upp med andra som pratar svenska (David). 



24 

5.1.1 ”Jag kan inte säga att jag är så svensk av mig eller att jag är så här 
utländsk, alltså jag har båda”  

Det arabiska och det svenska förenas inom samma person och informanten upplever sig vara 

både svensk och arab, som Sara uttrycker det: ”Jag kan inte säga att jag är så svensk av mig 

eller att jag är så här utländsk, alltså jag har båda”. Eftersom Josef är medveten om sina rötter 

känner han en tillhörighet till både föräldrarnas hemland och till Sverige: ”Jag har mina rötter 

i […] fast jag är född här. Jag har två nationaliteter kan man säga, halv svensk och halv [...]”. 

Informanten har kännedom om den egna bakgrunden eftersom föräldrarnas berättelser om var 

familjen har sitt ursprung hålls levande och förs vidare till barnen genom att poängtera vikten 

av att behärska det egna modersmålet. Nadia påpekar att hon vet vem hon är och vad det egna 

modersmålet betyder för hennes självbild: 

Jag vet mycket om min bakgrund […] jag känner mig mest så här utländsk, men 

jag känner mig svensk också eftersom jag är född här och är uppväxt här också. 
Lite både och […] det är alltid bra att kunna sitt modersmål för då kan man sig 

själv (Nadia). 

Sam, för sin del, upplever sig också ha medvetenhet om hur det ligger till med 

språkkunskaper eftersom han har använt både det svenska språket och modersmålet parallellt. 

Ambivalensen över vilka av språken man behärskar bäst är inte alltid lätt att härleda. Sam för 

resonemanget kring det första språket som han lärde sig i hemmet och svenska språket som 

han upplever behärska bättre: 

[…] mitt första språk är kanske svenska för att jag kan svenska bättre […] sen 

arabiska är mitt hemspråk, jag har använt det hela livet [...] jag har använt det 
hemma så det känns som mitt hemspråk, fast jag kan ju svenska bättre (Sam).  

Språken har olika domäner. Arabiskan förbinder historiskt med föräldrar, släkt, vänner och 

den äldre generationen inom ramen för det sociala kontaktnätet och svenskan används i 

skolan och på fritiden. Diana förklarar vikten av att ha möjligheten att kommunicera med sin 

farmor på det språk de har gemensamt genom att deklarera vilken nytta hon har av att 

behärskar farmoderns språk: ”[…] stor nytta av arabiskan för annars har jag inte kunnat 

snacka med min farmor eftersom hon inte kan så bra svenska eller min mormor eller mina 

kusiner”. Jasmins släkt är utspridd över hela världen. Hennes språkkunskaper är en 

nödvändighet för att kommunicera med olika personer. Jasmin beskriver i vilka situationer 

hon använder sina språk: 

[…] svenska använder jag hemma och med mina kompisar, arabiska när jag pratar 

med släktingar och mina föräldrar och så har jag släktingar som bara kan engelska 

så då blir det att jag pratar engelska med dem (Jasmin). 
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Informanten kan genom sin flerspråkighet känna frihet att välja språk efter tycke, plats eller 

person. Svenskan passar med de kompisar som bara kan svenska eller med dem som kan både 

svenska och arabiska. Svenskan dominerar i skolan och ute i samhället medan arabiskan 

används för det mesta i hemmet: ”Hemma använder jag arabiska och svenska, på fritiden då 

är det väldigt mycket svenska med mina kompisar”, berättar Nadia på frågan om var hon 

använder sina språk, vilket Ibrahim också bekräftar: ”Svenska använder jag hela tiden […] 

och arabiska är hemma. På fritiden, svenska och arabiska, det beror på vilken kompis, men för 

det mesta svenska.” 

5.1.2 ”Man känner att man är bra helt enkelt” 

Vetskapen om att behärska flera språk stärker individen i känslan av kunnighet. 

Informanterna vet att de besitter en kunskap som inte andra har. Att behärska ett stort språk 

som arabiska ger känslan av att vara allmänbildad, som Nadia säger: ”Jag känner mig 

allmänbildad […] jag kan prata med fler människor […] man känner att man är bra helt 

enkelt”. Genom upplevelsen av att vara allmänbildad får informanterna också känslan av att 

kunna möta världen när de har möjligheten att kommunicera med fler människor. David 

förklarar varför det är bra att kunna flera språk: ”Jag tycker det är alltid bättre att kunna mer 

språk, då kan man gå ut i världen mer. Man kan visa sig mer till världen.” David fortsätter sitt 

resonemang med att han utöver upplevelsen av att vara allmänbildad kan möta världen med 

stolthet: ”Jag är stolt över att ha ett till språk för att jag har mer språk än de andra”. För Nadia 

är det roligare att behärska flera språk: ”Kul att kunna flera språk, det är roligare så, klara sig 

mer.” Josef sammankopplar sina språkkunskaper med att vara duktig: ”Ju fler språk du kan 

desto bättre och desto duktigare är man”. Sara å sin sida förknippar flerspråkighet med att 

”[…] man kan känna sig intelligent om man har ett språk till som någon annan inte har”. 

Diana förklarar varför hon kopplar ihop flerspråkighet med upplevelsen att vara smart: 

[…] man är smartare när man kan fler språk. Att kunna många språk och kunna 

många ord […] att man håller reda på dem. […] språk har stor grej med att vara 
smart (Diana). 
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De jämnåriga kompisarna bekräftar informanterna genom att tilldela dem kommentarer som 

att vara en cool person eftersom de kan ett språk som kompisarna inte själva behärskar. 

Jasmin ger exempel på kommentarer hon har fått av andra när hon berättar att hon kan 

arabiska: ”Många tycker att det är coolt att jag kan arabiska och många vill lära sig”. Diana 

går ett steg längre och säger: ”Jag vet själv att mina kompisar i skolan är jätteavundsjuka på 

mig för att jag kan arabiska”.  Kompisarnas positiva respons och åsikter uttrycks med att det 

är en rikedom att kunna fler språk och Jasmin tillägger: ”Jag känner svenskar som kan typ 

engelska och svenska och de tycker att de är så fattiga för att de kan bara två språk”. 

Bekräftelsen från kompisarna väger tungt i informanternas ögon och Nadia frågar 

klasskompisar för att höra vad de tycker:  

[…] i skolan till exempel kompisar när man frågar, du kan inte bara svenska och 

engelska, du kan även tyska och arabiska, då märker man att de blir så här glada 

och de tycker att man är bra. Vad coolt att du kan så många språk (Nadia).  

5.1.3 ”Då känns det som om jag har makt, jag kan hjälpa”  

Informanterna känner sig bekväma i att använda båda sina språk, svenska och arabiska. De 

kan välja språk efter personer de kommunicerar med och situation. Flerspråkighet ger 

flexibilitet i tänkandet och en öppenhet i sociala och kulturella relationer. Josef exemplifierar 

ordets makt och den fördel det för med sig: ”Det är alltid roligt att kunna kommunicera med 

olika personer, med olika kulturer och bakgrunder […] språk är som ett vapen […] ni kan 

kommunicera istället för att till exempel använda våld”. En förståelse av detta är att språk är 

ett triumfkort mäktigt nog att använda i diskussioner med andra. 

Att kunna använda språkkunskaper ger en social makt, menar informanterna, genom 

möjligheten att kunna kommunicera med fler människor och hjälpa fler människor som på 

grund av bristande språkkunskaper behöver hjälp i olika situationer. Sara upplever sig vara 

utåtriktad och medmänsklig när hon kan hjälpa andra. Genom sitt sociala engagemang i en 

kulturförening kan hon påverka: 

Jag är medlem i en förening […] och där har vi många nykomlingar som har 
kommit till Sverige och behöver hjälp. Jag är mycket yngre än dem, men jag har 

kunnat hjälpa dem att lära sig många saker, […] så här lite grunder och allt det där 

då känns det som om jag har makt, jag kan hjälpa, jag kan påverka. Det är nog 

mest det som har fått mig att gilla språk mer, att lära mig. Jag är tacksam över att 
mina föräldrar har hjälpt mig att behärska arabiska språket (Sara). 
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Språkkunskaper kommer väl till pass på arbetsplatsen där kontakten med kunder underlättas 

när man har fler språk att ta till. Saras engagemang kommer till nytta även på jobbet där hon 

arbetar extra efter skolan: ”Ibland på jobbet brukar jag träffa på några som inte kan svenska 

som behöver hjälp med arabiska […] då kan jag hjälpa dem. Det känns roligt att hjälpa andra 

och där jag jobbar pratar de inte svenska.” Det Sara framhäver grundar sig i att hon känner en 

valfrihet: ”När man har så många språk, när man väl vill uttrycka sig då kan man tänka på alla 

språken för att hitta något, något språk som passar det du vill uttrycka”. Saras empatiska 

förmåga gör henne flexibel då hon upplever att hon passar in och kan fungera med andra: 

Jag anpassar mig efter hur det är […] du måste vara lite mer öppen, du måste 
fungera så som de fungerar så att du kan fungera överhuvudtaget (Sara). 

5.1.4 ”Språk hjälper mig i framtiden”    

Informanterna gör en koppling mellan flerspråkighet och en bra framtid där nyttan av att 

behärska flera språk kommer till användning. Alla informanter siktar mot högre studier som 

ger möjligheter till statusyrken som advokat, ingenjör och tandläkare. Flerspråkighet, menar 

informanterna, ger en större chans till att kunna konkurrera med andra om attraktiva yrken i 

framtiden. Även idén att arbeta i andra delar av världen utanför Sverige dyker upp på grund 

av språkkunskaper i de stora världsspråken som engelska, tyska, franska. Diana anser att: 

”Det är bra att kunna flera språk. Det hjälper mig i framtiden […] till exempel åka till ett 

annat land, jag kanske behöver det”. Att kunna arabiska utöver de ovannämnda språken 

öppnar ytterligare dörrar till ett arbete ute i världen för dem som behärskar språket, som 

Jasmin ser det:  

Jag ser de som en rikedom, att jag kan utnyttja dem i framtiden […] man kan 

jobba inom något område där man behöver både svenska, engelska och arabiska 
[…] om jag skulle jobba för Sverige fast i ett arabiskt land (Jasmin).  

Sara förklarar varför hon tycker att hon har större möjligheter att välja framför andra. Hon 

tillägger: ”[…] jag har mycket att välja bland eller kanske ett land där de talar engelska, 

arabiska eller kanske tyska. Det känns att jag kan välja mycket där jag kan känna mig säker”. 

Hennes flerspråkighet ger henne en upplevelse av säkerhet eftersom hon kan språket i det land 

hon kan tänka sig att flytta till. Språkkunskaperna kommer till användning i yrkeslivet, menar 

Josef: ”[…] när man blir lite äldre och man vill jobba utomlands, jobba med kontakter 

utomlands så behöver man så många språk. Man ska kunna uttrycka sig på många språk, helt 

enkelt”. Han kan se sig arbeta i en annan del av världen i framtiden där hans språkkunskaper 

kan användas i praktiken och ge honom ett försprång framför andra: 
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[…] om tio år tror jag att jag är ingenjör inom någonting […] kanske 
byggnadsingenjör som reser runt i olika delar av världen […] i Dubai till exempel 

då bygger de massa byggnader då kanske det är jag som sköter kommunikationen 

med dem eller någonting typ så (Josef).  

David behöver inte åka utanför Sveriges gränser för att uppleva samma fördel i kontakt med 

andra människor. Bland yrken han kan tänkas ägna sig åt i framtiden kommer fördelen med 

att kunna fler språk eftersom de underlättar den sociala kontakten med andra och ger 

möjligheten att uppleva sig nyttig genom att hjälpa andra: ”[…] de här yrkena som jag ville 

bli, tandhygienist, ambulansförare eller polis, så hjälper jag folk, då är det bra att kunna 

många språk”. Flerspråkigheten menar informanterna öppnar en möjlighet med fördelen att 

kunna konkurrera om jobb framför andra. Som Diana tillägger: ”[…] jag tror att det är lättare 

att få jobb om man kan mycket språk”.  

5.1.5 ”Jag ser arabiskan som ett viktigt språk i världen” 

Informanterna ser arabiska språket som ett stort språk. Det talas inte bara i Mellanöstern utan 

är utspritt i hela världen, eftersom de flesta av dem har sin släkt utspridd i alla världsdelar.  

Arabiska språket värderas av dem som ett av de äldsta språken i världen och de ger det 

egenskaper som brett, fint, underbart och intelligent språk. David uttrycker hur han ser på sitt 

modersmål: ”Jag ser det som ett viktigt språk i världen för att det är nog ett av de äldsta språk 

i världen, jag tycker att det är viktig och intressant historia bakom språket”.  Ibrahim kopplar 

vikten av språket till dess svårighetsgrad: ”Det är inte lätt att lära sig det här språket […] man 

borde vara stolt över att man kan det”. Nadia har en liknande uppfattning: ”Det är många som 

tycker att det är svårt men jag tycker inte det eftersom jag har haft det så länge […] Jag gillar 

det också”. Vikten av att kunna standardarabiska är en förutsättning för att kunna läsa de 

litterära texterna skrivna för mer än tusen år sedan som utgör det samlade kulturarvet för 

miljontals arabisktalande människor. Kan man det skrivna språket, blir det lättare att förstå de 

olika dialekterna. Nadia gör en jämförelse mellan vilken betydelse latinet har för de 

nuvarande språk som har sitt ursprung i latin: 

Det är ett världsspråk dels, eftersom det är Mellanöstern och det är väldigt många 

dialekter på arabiskan. Det är stort arabiska språket. Det är som latin man måste 

kunna det, så här väldigt gammalt språk (Nadia).  
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Informanterna har även upplevelser av hur andra ser på det arabiska språket. Den upplevelsen 

kopplas ihop med vad som händer i världen på den politiska arenan. Flera informanter tycker 

att andra påverkas av medias rapportering av vad som händer i arabvärlden. Upprepade 

våldsscener från oroshärdar som visas upp i media fastnar på människors näthinna och 

kopplas ihop med språket. Detta bidrar till fördomar om arabiska språket anser Diana: ”Jag 

tror att de har fördomar om arabvärlden och jag tror att de har fördomar om språket, att de gör 

till exempel connections mellan terrorism och arabvärlden.” Nadia samtycker men tar också 

upp den positiva bilden. Informanterna tror att många ser arabiska språket som ett stort och 

viktigt språk. De har kännedom om att språket låter främmande och annorlunda för ovana 

öron men ändå upplevs som ett viktigt språk i världen:  

[…] andra tycker att det är väldigt coolt och bra […] de tycker att det är coolt att 

man kan annat språk och arabiska just, för att de tycker att det låter helt annorlunda 

när vi pratar. Det är inte som engelska och svenska. Det är något helt annat 
(Nadia). 

[…] komplicerat kanske. Många tycker att det låter bara schhch, när vi pratar. Jag 

har frågat men jag vet inte, jag tror ändå det är ganska viktigt för det är ändå 
väldigt många som pratar språket och just nu är det ändå, det är problem i 

Mellanöstern så många kommer ju hit, så det kanske är viktigt att förstå vad andra 

pratar och så. Sen så kommer ju ändå ganska mycket böcker, och mycket som finns 

idag kommer ju ändå från arabiskan. Jag tror inte det klassas som ett dåligt språk. 
Jag tror det klassas som ett viktigt språk (Jasmin).  

5.2 Olika vägar till lärande 

Flerspråkighetens påverkan på lärande uttrycks med att eleven kan använda sig av fler kanaler 

för att uppnå en djupare förståelse. Genom att använda sig av de språk informanten behärskar 

har olika strategier använts, som att kontrastera, översätta, dra paralleller och jämföra över 

språkgränser. Skolan är en plats för lärande och hårt arbete krävs för att få resultat, menar de. 
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5.2.1 ”Jag har bestämt mig att ägna min tid till att plugga”  

Informanterna har en positiv syn på skolan som en lärande institution. Gymnasiet är det 

förberedande stadiet som krävs för vidare studier som de ämnar ägna sig åt. Kunskaper i olika 

ämnen fördjupas och bedöms, därför satsar informanterna på att nyttja skoltiden till att lära 

sig så mycket som det är möjligt. De flesta upplever att det går bra för dem i skolan. De anser 

sig ligga bra till vid bedömning av kunskaper i de olika ämnena. Diana värderar sig 

betygsmässigt: ”Jag ligger på VG eller VG plus, jag är nöjd med det jag gör”. 

Gymnasieprogrammet som Nadia har valt kräver hennes fulla uppmärksamhet och hon tycker 

att det går bra: ”Det är väldigt tufft men jag klarar det”. 

Gymnasiestudier är en förberedelse för vuxenlivet. Informanterna lägger mer tid på studierna. 

De är medvetna om betygens betydelse när det gäller konkurrens om utbildningsplatser för 

högre studier. Det är mer på allvar. David förklarar den insikt han har fått på gymnasiet : 

Det går bättre nu, innan sen nian då när vi fick slutbetyg hade jag G på allting, och 

bara G och nu så har jag nästan upp till, ja halva betygen upp till VG nästan, så det 
går bra, det märks för att jag slutat leka mycket och typ mera så här lektioner mer 

än vad jag gjorde innan. Vissa tillfällen brydde jag mig inte så mycket, lekte 

mycket, pratade med kompisar men nu när vi har bytt skola så har vi splittrats lite 
våra kompisar så jag har bestämt mig att ägna min tid till att plugga och jobba då 

vuxenlivet ja förbereda till vuxenlivet (David). 

5.2.2 ”Jag brukar tänka på olika språk”  

Ett sätt att utvecklas där de egna kunskaperna prövas är att låta betydelsen av ett begrepp 

passera genom de språk informanten behärskar för att kunna se betydelsen från olika 

synvinklar. Ett annat sätt är att informanten hämtar information från andra källor på olika 

språk och kompletterar med det läraren presenterar i klassrummet. Att ta del av olika 

synvinklar inom samma ämne kräver av informanten att kritiskt granska innehållet i de olika 

texterna. Det ger Josef exempel på:  

[…] jag tar inte bara en synvinkel utan jag tar flera liksom, då får man ju från olika 

källor så ska man säga, från olika synvinklar och då kan du bilda en egen 
uppfattning […] som inte någon annan ha påverkat dig […] jag kan se från olika 

perspektiv och jag är mer intresserad att kolla vad som ligger bakom […] (Josef). 
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Vid diskussioner i samhällsvetenskapliga ämnena som historia och religion är argumentation 

ett viktigt moment. Historieböckerna ger en aspekt på konflikter i världen. Informanterna 

breddar sin uppfattning genom att läsa om samma händelser på sitt modersmål och 

kompletterar med vad deras föräldrar har genomlevt och berättat om. Den bakgrundshistoria 

de har skiljer sig från det som presenteras i den svenska historieboken. Genom att samla 

information och förlita sig på olika källor får de en annan syn på de historiska händelserna. 

Josef förklarar varför det är en styrka att kunna flera språk: 

För nu när man kommer upp i äldre åldern så är det mer att du ska kunna dra 

slutsatser om olika saker och om du har egen tanke eller uppfattning då kan du 

spinna vidare på det och liksom diskutera med brett perspektiv (Josef). 

Flerspråkighet är ett stöd i tänkandet för Diana som använder sin flerspråkighet i lärandet på 

följande sätt: ”Jag brukar tänka på olika språk […] ibland mest i skolan säger de någonting på 

svenska så jag indirekt översätter till arabiska eller franska, förklara ordet […] testa mina 

kunskaper”. Hon tycker att hennes strategi underlättar för henne vid översättning: ”Jag har det 

lättare att översätta texter för att jag kan många språk”. 

Att kunna välja bland inlärningsstrategierna är till hjälp för den som vill hitta mönster i 

grammatiska regler. Nadia kontrasterar språkreglerna i sina respektive språk för att lättare 

kunna lära sig ny kunskap: ”Grammatiken till exempel jag ser hur det är uppbyggd på 

svenska, på arabiska och på engelska och jag lär mig mer arabiska”. Nadias strategi är att 

ställa upp språkbyggnaden i de olika språken sida vid sida.  Den direkta vinsten för Nadia blir 

att hon har tre språk att stödja sig på för att förstå och befästa sina kunskaper: ”[…] om inte 

jag förstår det på engelska och inte på svenska heller så kanske jag förstår det på arabiska”. 

Nadia tillämpar sitt sätt att kontrastera genom att jämföra och analysera talet hos andra som 

talar svenska med arabisk brytning eftersom hon genom sin flerspråkighet kan urskilja hur 

modersmålets språkbyggnad och melodi påverkar sättet att uttrycka sig på svenska:  

Typ om någon med utländsk bakgrund säger någon mening på svenska och så låter 

det helt konstigt på svenska, men de säger det exakt hur det är uppbyggd på 

arabiskan och då tycker kanske någon lärare att det låter helt konstigt, så säger 
man inte, då säger jag bara att det är så det är uppbyggd på arabiska och då tror de 

att det ska vara så på svenska också (Nadia). 

Nadias språkmedvetenhet och uppmärksamhet hjälper henne att urskilja vad som är 

grammatiskt korrekt i skrift också ”[…] när man har grammatikgenomgångar och man ser typ 

på tyskan så byter man plats på ackusativ objektet och sådana grejer och då ser man att ibland 

är det som arabiskan och ibland är det som svenskan”, säger hon. Lärandet hos Nadia sker 

genom att hon jämför för att hitta mönster i grammatik i de olika språken: 
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Grammatiken, så ser man hur det är uppbyggd så känner man igen det typ från 
andra språk eller så gör man inte det så man kan jämföra dem så kanske man lär 

sig mer hur man ska se skillnaden eller så (Nadia). 

För Sara visar sig lärandet i form av ett utökat ordförråd i olika ämnen. Hon upplever att hon 

kan uttrycka sig nyanserat i diskussioner med andra eftersom hon får möjligheten att diskutera 

samma ämne på olika språk: ”Jag lär mig väldigt mycket på arabiska […] öka mitt ordförråd 

och att utrycka mig och diskutera”.  

Flerspråkigheten ger en tillfredställelse för Diana eftersom det är ett arbete hon har gjort själv. 

Hon deklarerar stolt att hennes språkkunskaper är hennes egen förtjänst: ”Det känns bra att 

kunna radda upp dem, för det är ändå någonting jag har gjort, ändå någonting jag har lärt mig 

[…] det är jag som har tagit tag i det”, hävdar hon bestämt. 

5.2.3 ”Ibland kan jag inte vissa saker på svenska men kan dem på arabiska 
och ibland tvärtom”  

Olika vägar till lärandet sker genom att språken befruktar varandra. När informanten får 

tillgång till en viss förståelse i ett av sina språk blir det lättare att överföra den kunskapen till 

de andra språken. Genom överföringen till de andra språken befästs den nya kunskapen. 

Eftersom kunskapen hos informanten finns i mer än ett språk blir tillgången till den lättare vid 

behov. Flerspråkigheten blir på så vis ett stöd för lärandet hos informanten. En fördel vid 

prov, menar Sam, är att han har hjälp av att kunna använda sig av sina språk: ”Man kanske 

glömmer bort det i svenska och kommer ihåg det på arabiska om det är något ord” Han får 

medhåll av Josef: ”[…] jag tänker när man gör prov till exempel i historia och du ska dra egna 

slutsatser och diskutera och försöka motivera varför du tycker just så […] det ger vinst” För 

Sara är möjligheten att arbeta med samma ämne på olika språk ett stöd för 

kunskapsinhämtning och ämnesfördjupning. Fördelen med att läsa och tänka på två olika 

språk blir stöd för minnet, anser Sara. Hon exemplifierar med när klassen arbetade med miljö 

och hon fick jobba med samma tema på modersmålslektionen vilket underlättade för henne 

och ökade hennes förståelse i ämnet: 

[…] då jobbade vi i skolan med miljö på naturkunskapen. Och det gjorde vi 

samma sak på arabiskan då gjorde jag det parallellt så det var jättebra, tyckte alltså 

jag lärde mig när jag gick in på arabiska hemsidor och så hittade jag svar på de 
svenska frågorna som letade efter och inte hittat på svenska sidor, alltså såna saker 

kan få mig kanske till nästa arbete, svenska arbete som jag har att gå in på arabiska 

sidor och leta alltså det får mig att komma in i båda mer (Sara). 
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Att kunna sitt modersmål är en väg till att lära sig andra språk, hävdar Nadia. Hon är bestämd 

i sin tro att en bra bas i modersmålet är viktig för att lära sig andra språk. Hon utgår från sin 

övertygelse och tar sig själv som exempel och visar det språkansvar hon upplever gentemot 

sin lillebror: 

Det är bra att kunna sitt modersmål då lär man sig andra språk bättre, så det är 
viktigaste att kunna sitt modersmål […] alltså som min lillebror, vi lär honom 

arabiska ordentligt för när han sen ska lära sig svenska ska han kunna veta vad det 

är. Jag översätter till arabiska för att han ska kunna förstå vad det är (Nadia).  

Sams reflektion kring hur lärandet går till för den som är flerspråkig utvecklar han i ett 

resonemang kring hur han experimenterar med sitt sätt att tänka och lära utifrån sin 

flerspråkighet. Han förklarar hur han närmar sig en text när han läser den för första gången 

och vill förstå innebörden: 

[…] läsa lite, tänka vad det står. Tänka igenom det på arabiska så kanske jag fattar 
bättre än bara på svenska […] jag kan kanske få in den på två olika ställen, i 

hjärnan […] om man läser det på svenska får man in det som en text […] och får in 

det som en tanke om man tänker på arabiska […] man kan utveckla det mer. Om 
man läser det på svenska får man bara in själva texten (Sam).  

Sam kompletterar sitt resonemang med att förklara hur han tror att svenska elever förstår en 

text och på vilket sätt skiljer det sig från den flerspråkiges sätt att gå tillväga: 

[…] men jag tror också att de som läser svenska får in det i […] vad läraren säger 
och vad man själv tänker, så jag får vad läraren sa på svenska och vad jag själv 

tänker på arabiska, men de kanske får båda två på svenska […] (Sam).  

För Sam uppstår samtidigt en press han upplever i skolan som han sammankopplar med 

flerspråkigheten, nämligen kravet på att ”[…] i skolan ska man prata mer exakt, alltså rätt 

grammatik och så”. Det kräver av honom att uttrycka sig noggrant och hämmar hans 

spontanitet. 
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5.2.4 ”Vi har arabiska och svenska kanaler”  

Lärande genom media lyfts fram som ett komplement till lärandet i skolan. Det har skett en 

enorm expansion i medieutbudet de senaste åren. Med media avses de olika tevekanalerna, 

Internet, tidningar, film och musik. Media är en källa till att bredda lärandet om vad som 

händer i världen. För informanterna, som har vuxit upp med detta stora utbud, är 

medieanvändning en väg till lärande och ett sätt att hålla sig uppdaterad med de senaste 

nyheterna i olika områden. Här väljer de fritt bland sina språk till olika ändamål för att 

tillfredställa olika behov. För Ibrahim ter sig variationen berikande, olika språk till olika 

ändamål: 

[…] tidningar det är svenska, teve för det mesta är det arabiska, men det händer 

svenska också. När det gäller Internet det är nyheter jag brukar kolla på […] jag 

lyssnar mycket på radio via Internet […] på arabiska (Ibrahim).  

Fördelen med att använda Internet är bland annat att kunna söka information på olika språk 

och jämföra med andra källor. Internet som kommunikationsnät skapar 

kommunikationsmöjligheter trots det geografiska avståndet och underlättar kontakten med 

släktingar i andra länder. Josef redogör för sina medievanor:  

Teve […] tittar jag på rätt mycket arabiskt men också svenskt och engelska filmer 

även kul att titta på. Tidningar, då är det väl svenska tidningar. Internet, då är det 

väl mest svenska men sen så har min modersmålslärare lärt oss att gå in lite på 
arabiska sidor som jag har använt mig av ibland då. Släkten i […] kommunicerar 

vi med via Internet (Josef).  

Jasmin håller koll på vad som händer på hemmaplan i Sverige och vad som händer i de olika 

serier hon följer. Hon och hennes mamma delar intresset för teveserier dubbade till arabiska 

som sänds via parabolen: 

 Jag tittar på Greys Anatomy och den är på engelska […] och sen så tittar jag på 
morgon soffan med Björn Gustafsson, jag tycker han är jätterolig, Seinfeld tittar 

jag också på [...] under ramadan så har de bra serier […] de bästa, då tittar jag. 

Ibland tittar mamma på så här mexikanska serier som är översatt till arabiska så 
tittar jag på dem också (Jasmin). 

Att kunna se olika dokumentärer på olika språk ökar variationen i informationsflödet inom 

olika områden. Med hjälp av paraboler kan det befintliga medieutbudet utökas med arabiska 

kanaler och utgöra ett alternativ för informanterna och deras familjer. Media är ett utmärkt 

sätt att träna sig och använda sig av sina olika språk. För Sara som delar historieintresset med 

sina föräldrar blir medieutbudet mer givande eftersom hon och hennes familj kan se olika 

dokumentärer om samma ämne på olika kanaler: 
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[…] vi pratar arabiska hemma så vi har så här arabiska kanaler och svenska, vi har 
båda hemma, det är lika mycket på båda […] dokumentär, filmer, serier […] på 

svenska […] nyheter och så på arabiska kanske någon serie (Sara).  

Ett annat exempel på hur media används för lärande är musikbruk. Musikutbudet är enormt 

och smaken varierar.  Om sitt musikval säger Josef: ”Jag lyssnar på engelsk musik och 

arabisk musik, men inget svenskt”. Musiken berör och talar direkt till känslorna menar 

Ibrahim när han berättar vad som känns bäst: ”Det som känns bäst för mig, det är arabiska, 

[…] man känner mer känslor men det är svenska det är inte så mycket […] jag brukar lyssna 

på svenska och engelska, kanske mest arabiska”. David ser musik och musiktexterna som en 

studie i de olika dialekterna. Hans musiktycke är brett: 

[…] jag gillar dansmusik, arabisk musik, lite andra dialekter som är arabiska som 
libanesiska låtar eller ah de som kommer […] Irak kanske, lite turkiska faktiskt men 

jag förstår inte riktigt bra det, men de arabiska länderna förstår jag, och musik det är 

engelska och arabiska, svenska gillar jag inte (David).  

5.2.5 ”Lite av varje språk är inte så jättebra” 

Det finns tillfällen när informanterna upplever att de inte har utvecklat tillräckliga 

språkkunskaperna i ett visst språk. De ställer höga krav på uppnådd nivå i språkkunskaperna 

för att kunna känna sig nöjda. Jasmin är kritisk, hon litar inte på sina kunskaper eftersom hon 

upplever att hon inte behärskar alla sina språk lika bra:  

Man tänker på alla tre språk ibland när man lär sig nya grejer […] om man kan lite 

av varje språk så är det inte så jättebra. Man ska helst kunna ett språk riktigt bra. 
Det är inte bra att bara kunna lite där och lite där för då klarar man inte det så bra 

(Jasmin).  

Jasmin förklarar varför hon upplever sig begränsad i vissa ämnen när det gäller ordvalet: 

Arabiska tycker jag inte är så roligt för jag kan inte uttrycka mig riktigt som jag 

vill.  Till exempel om jag vill använda svåra ord, som jag kan i svenska, då kan jag 

inte lika många arabiska och då blir de inte att jag uttrycker mig lika bra som jag 
vill (Jasmin). 

Sam förklarar varför han upplever det ansträngande att inte alltid få tag i de rätta orden, 

eftersom det tar honom längre tid att översätta i huvudet mellan sina språk: 

[…] när man tänker på arabiska och vill prata svenska så tar det lite längre tid att 

få fram orden och så glömmer man […] men om man tänker på svenska direkt så 

får man ju fram det man tänker på utan att behöva anstränga sig (Sam). 
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En av nackdelarna är att det tar tid. Tidsfördröjningen är inte alltid positiv i en värld där allt 

går snabbare och snabbare, menar Ibrahim: ”Det är lite svårt man måste tänka från arabiska 

till svenska, från svenska till arabiska, svårt […] man har lite svårt att växla … det tar lite tid 

[…] man tänker efter långsamt”. 

5.3 Upplevelsen av modersmålsundervisningen 

Informanterna har vuxit upp med arabiskan som ett levande språk i hemmet utöver svenska. 

Användning av språket har varit begränsat till hemmets sfär. Att hålla språket levande är att 

hålla en kontakt med föräldrarna och släktingarna. Varje familj har en egen historia och olika 

anledningar till varför de har valt Sverige som en trygg plats på jorden för deras barn att skapa 

sig en framtid på. Därför tycker informanterna att modersmålet är ett viktigt språk att lära sig 

för att det är en länk till deras bakgrund och en förutsättning för en bra framtid: ”Att man kan 

sitt hemspråk är det viktigaste, kan man inte det så har man ingen framtid”, anser Ibrahim.  

5.3.1 ”En viktig grund att kunna sitt språk”  

Informanterna har stark motivation till att lära sig modersmålet och deltar i 

modersmålsundervisningen som erbjuds i den svenska skolan. Modersmålets betydelse för 

informanterna kopplas till deras bakgrund och hur de ser på sig själva. Det är viktigt att 

behärska det språk som har funnits i familjen i generationer. Ibrahim resonerar kring varför 

han vill läsa modersmålet: ”[…] det är mitt ursprung […] det är vad jag har lärt mig först, 

första språket jag lärde mig när jag var liten”. 

Den geografiska flytten från föräldrarnas ursprungsland till Sverige förminskar inte arabiska 

språkets värde i informanternas ögon. Att kunna det egna modersmålet har ett känslomässigt 

värde, menar informanterna. Det känslomässiga värdet motiverar ansträngningen att lära sig 

språket eftersom det ger informanterna möjlighet att föra språket vidare till nästa generation. 

Både David och Nadia känner en plikt att inte bara de ska lära sig språket utan det ligger på 

dem att arabiskan förs vidare till barn och barnbarn: 

Jag tycker det är perfekt och jag säger så här att det är som innan mina förfäder 

kom från deras land och de pratade det språket så det språket ska vara med mig 
och det ska komma till mina barn och mina barnbarn. Det ska gå som en kedja 

och om man kommer från ett annat land till ett nytt land som Sverige så tycker 

jag att den personen ska respektera det svenska typ, traditioner och lagar och allt 
som har med Sverige och göra, respektera allting där (David). 
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[…] om jag uppfostrar mina barn så som mina föräldrar har uppfostrat mig, så 
kommer de att se det som en viktig grund att kunna sitt språk, så jag kommer att 

lära dem arabiska från första början (Nadia). 

Deltagandet i modersmålsundervisningen är ett medvetet val från informanternas sida för att 

hålla modersmålet vid liv och utveckla det parallellt med andra skolämnen. De värdesätter 

undervisningen och vill utveckla språket till en avancerad nivå för att kunna åtnjuta den 

litterära skatten arabiska språket erbjuder:  

[…] den har ganska många gamla böcker och dikter, det var lite därför jag ville 

lära mig det bättre, för att kunna läsa sånt […] så det verkar så här intressant. Det 
är ett gammalt språk och det har funnits länge, så det har ju utvecklats mycket mer 

än andra språk, så det skulle vara kul att läsa mycket (Jasmin). 

Att utveckla modersmålet till avancerad nivå är även viktigt för att deras kunskaper i språket 

ska kunna bedömas och betygsättas. Informanterna vet att betyg i ämnet modersmål är 

likställt betyg i andra ämnen och ger behörighet till att läsa ämnet vidare på högskolenivå:  

Jag vill försöka utveckla mitt språk […] nuförtiden räcker inte att du säger att jag 

kan ett språk, du behöver ändå bevis på det och det är i form av betyg […] man 

kan bevisa att jag kan och jag har läst det här (Josef). 

Upplevelsen av modersmålundervisningen skiljer sig från upplevelsen av andra skolämnen 

eftersom det inte är ett obligatoriskt ämne. Informanterna känner att det är kul att delta och 

upplever att de är duktiga i språket, som Diana uttrycker det: ”För jag tycker att det är kul och 

jag känner att jag är duktig på det”. 

5.3.2 ”Mina föräldrar vill att jag ska fortsätta”   

Föräldrastödet är avgörande för att eleven ska delta aktivt i undervisningen. Det gemensamma 

språket, arabiska, har en känslomässig betydelse för föräldrar-barn relationen. Det är också 

viktigt för föräldrarna att deras barn behärskar modersmålet för att kunna föra det egna 

kulturarvet och traditionerna vidare. Modersmålet binder deras barn med andra släktingar i 

hemlandet och i andra delar av världen:  

[…] både mamma och pappa tycker det är bra att jag läser arabiska. Det är typ 

deras språk och så, de tycker väl det är kul att jag kan läsa och skriva på språket 

(Jasmin). 
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Föräldrarna är en viktig del i modersmålsundervisningen. Dels krävs en ansökan varje år för 

att kunna delta och dels krävs deras engagemang och hjälp för en lyckad undervisning. 

Eleverna behöver föräldrarnas hjälp för att få inflöde i modersmålet för att kunna hålla språket 

vid liv. Föräldrarna är också en viktig kunskapskälla för många temaområden som ingår i 

kursplanerna för ämnet modersmål. Informanterna bekräftar föräldrarnas stöd och 

uppmuntran: 

Mina föräldrar har alltid velat att vi skulle lära oss arabiska […] de tycker att det 

är jätteviktigt med modersmål. Det är därför de har lagt ner mycket tid och 

ansträngt sig (Sara). 

De tycker att det är bra och de pushar på, de vill att jag ska fortsätta (Josef). 

5.3.3 ”Man lär sig en hel del på den här engångslektionen”  

Den nuvarande resurstilldelningen för modersmålsundervisningen är ett lektionstillfälle per 

vecka utan någon garanterad undervisningstid. Det är lite tid till förfogande i jämförelse med 

den garanterade tiden andra ämnen har i skolan. Det ställer krav på modersmålsläraren att 

inom en och samma lektion integrera språkkunskaper med bland annat delmomenten historia, 

geografi, samhällsförhållande i hemlandet och levnadssätt i jämförelse med Sverige. 

Informanterna upplever att de lär sig mycket under lektionstiden och därför upplever de att 

innehållet i modersmålstimmen är intensivt: 

Jag lär mig väldigt mycket på arabiska […] öka mitt ordförråd och att utrycka mig 
och diskutera […] genom att diskutera har jag fått använda det jag har kunnat 

innan, så jag tycker att lektionen är väldigt viktig […] den är faktiskt väldigt 

intensiv timme som man lär sig mycket av (Sara). 

När man är där lär man sig språket på ett snabbt sätt för att vi har en gång per 

vecka. Man lär sig en hel del på den här engångslektionen då direkt (David). 

För att nyttja modersmålslärarresursen maximalt klumpas eleverna samman i grupper av den 

enkla anledningen att de befinner sig på en och samma skola eller inom samma stadier. 

Modersmålslärarens arbetsvillkor i att organisera modersmålslektionen blir komplext. 

Nivåskillnaden i elevernas kunskaper och färdigheter i språket skapar svårigheter i att anpassa 

undervisningen till den nivå som tillfredställer och stimulerar samtliga elever i gruppen. Detta 

upplevs inte alltid gynnsamt för informantens språk- och kunskapsutveckling.  

[…] det är svårt om man har många olika elever från många olika klasser och 

årskurser och som läser olika saker och så ska man försöka dela upp sin tid. Det är 

nästan omöjligt liksom om läraren är i den här situationen (Josef). 
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Jämsides med de svåra villkoren för modersmålsundervisningen lyfter informanterna även en 

del fördelar. En av fördelarna är möjligheten att organisera undervisningen i smågrupper. 

David anmärker varför han anser att det är en fördel: ”Vi har varit små grupper, det tycker jag 

är bra, man lär sig mer”. Antalet deltagare per grupp är begränsad till dels antalet sökande och 

dels antalet elever i en och samma skola. Fördelen med att bedriva undervisningen i 

smågrupper blir enligt Josef:  

 […] jag tycker tre är faktiskt bra, och sen måste man tänka på att tiden är bara en 

gång i veckan, så om det är tre på en lektion så är det väldigt bra liksom då läraren 

har det enklare för att lära ut än att ha stor grupp som en gång i veckan det går ju 
inte. Tidigare har det varit en stor eller större grupp och det har varit svårt att dela 

upp tiden mellan eleverna (Josef). 

En annan fördel med smågrupper är att läraren har lättare att individualisera utifrån elevernas 

nivå och intresse. Det ger dessutom mer utrymme till diskussion och fördjupning eftersom 

talutrymmet för den enskilda eleven ökar.  

5.3.4 ”Det är liksom JAG från första början till slutet”  

Relationen till läraren avgör om lektionen upplevs som trygg. Citatet ovan förtydligar att 

modersmålseleven är i centrum på modersmålslektionen. Tryggheten skapas av en personlig 

relation som modersmålsläraren har möjlighet att bygga med en liten grupp elever. 

Informanterna upplever att modersmålsläraren tillgodoser deras behov att utvecklas som 

individer. Modersmålsläraren får eleven att känna sig sedd: 

Jag tycker när jag kommer till salen, till arabiska så tycker jag att det är ett av de 

viktigaste ämnen jag har i skolan för det är liksom JAG från första början till 

slutet. Det är jag och arabiskan, så jag försöker göra mitt bästa (David). 

När tryggheten är etablerad i gruppen blir lektionen givande eftersom informanterna upplever 

att de kan uttrycka sina åsikter och diskutera med varandra under en lärares uppsikt som 

förstår dem och uppmuntrar dem till att analysera och dra egna slutsatser. Sara nämner detta: 

”[…] det är alltid kul att lära sig, att prata sitt språk med en lärare som kan förstå en och 

diskutera”.  

Tryggheten rubbas om informanterna tvingas bytta modersmålslärare för ofta. Det tar tid att 

anpassa sig efter hur den vuxne organiserar sitt arbete samtidigt som det tar tid för läraren att 

lära känna eleverna och skapa en relation till dem och bilda sig en uppfattning över deras 

kunskapsnivå i ämnet: 
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[…] det är jobbigt att byta lärare flera gånger […] anpassa dig till den nya läraren 
och det tar tid att komma i det då […] man tappar tid innan man kommer in i 

lärarens tänkande och hur han eller hon lär ut för att kunna förstå sig på (Josef). 

Informanterna värderar modersmålslärarens arbete och framför kritik mot de lärare som inte 

hittar pedagogiska lösningar för att utveckla eleven enskilt och i grupp: 

Det är inte alla lärare som vill lära dig så att du utvecklar utan vissa liksom kör 

samma sätt på att lära ut, du får läxa, du skulle kunna läsa texten så kommer du 

och läser texten och sen du är typ klar […] de försöker inte utveckla utan kör 
samma lärosätt liksom hela tiden (Josef). 

5.3.5 ”Gå utanför boken lite!” 

Informanterna önskar utveckla sina kunskaper i språket. De är tydliga i sina önskemål om att 

läraren bör hitta bättre struktur i sitt arbete för att eleven ska hinna avancera utifrån sin egen 

nivå. Dessutom önskas variation i innehåll och arbetssätt för att inte riskera att 

modersmålslektionerna blir tråkiga. Att följa ett läromedel till punkt och pricka utmålas som 

tråkigt. Josef och Diana kritiserar hur en del modersmålslärare inte vågar släppa läroboken: 

Vi har alltid en bok att läsa i och gör samma uppgifter. Det blir tråkigt efter ett tag 

så lite mer hälften kanske andra övningar och inte bara i boken hela tiden (Josef). 

Det dåliga är att det inte blir så mycket, att vi gör samma grejer varje vecka. Man 

får en text, man läser texten och gör lite övningar, redovisar man för läraren, sen 

blir det inte mycket mer (Diana). 

Informanterna tar inspiration från hur de arbetar i klassen med varierade arbetssätt. De 

kommer med egna förslag på hur arbetet skulle kunna förbättra kvaliteten på 

modersmålslektionerna. Språkstudier är mycket mer än att slaviskt följa en viss bok till punkt 

och pricka. 

Alltså man kanske inte ska ha en text varje vecka, man kan kanske göra annat, en 

liten uppsats eller ett arbete […] om man tar ett arabisktalande land och gör en 

liten redovisning om det (Diana). 

[…] inte likadant varje gång, olika saker, att variera lite. Inte läsa i en bok, jag har 
den här sidan läxa och sen nästa vecka har jag nästa sida läxa. Man lär sig nästan 

inget, man lär sig kanske lite bättre det är ganska långsamt så kör man i samma 

nivå hela tiden … gå utanför boken lite (Sam). 

Sam önskar att modersmålsläraren med fördel kan variera innehållet till att omfatta annat än 

traditionella läroböcker så att lektionerna inte blir förutsägbara. Förslagen som framförs är 

bland annat att följa ett tema som harmoniserar med andra skolämnen som klassen arbetar 

med eller att göra annat än att bara rutinmässigt läsa och svara på frågor i boken. 
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Jag tycker så som i skolan man ska kunna plocka med sig lite av de ämnen och 
göra dom på arabiska. Det tycker jag är jätteroligt, som innan jullovet när vi 

jobbade i skolan med miljön på naturkunskapen. Vi gjorde samma sak på arabiska 

parallellt (Sara). 

5.4 Andra aspekter 

Utöver de teman som träder fram i det insamlade materialet som svarar på våra 

frågeställningar tar vi i detta avsnitt upp två intressanta teman som utgör en viktig aspekt för 

helheten. Informanternas reflektion under dialogen öppnade våra ögon för kopplingen mellan 

den trygghet de känner i Sverige, där de anser att framtiden finns, och möjligheten att kunna 

läsa modersmålet som ett modernt språk i skolan.  

5.4.1 ”Tryggheten finns i Sverige”  

I dialogen påtalar informanterna att tryggheten och framtiden finns i Sverige. De uttrycker 

tacksamhet över möjligheten att kunna läsa det egna modersmålet inom skolans regi. 

Deltagandet i modersmålsundervisningen är viktig för att hålla kontakten med släktingar och 

bevara det egna språket och den egna kulturen. Grunden i språket har de fått av föräldrarna 

och den begränsade tiden för undervisningen värderas högt. Även om undervisningen är 

utanför ordinarie skoltid uttrycker Sara vikten av att delta i undervisningen för att lära sig:  

Du kan få modersmålet helt gratis av dina föräldrar, plus det man ska vara tacksam 

att skolan också hjälper oss att lära oss vårt modersmål, så jag tycker att man ska 
ta vara på det […] man borde kunna offra en timme, man gör ju inte mycket annat 

på den timmen. Det är mer värt att sitta här och lyssna på en lärare eller skriva 

några rader än att sitta och kolla på en serie eller en film som går på en timme 
(Sara). 

Informanterna känner samhörighet med landet de har vuxit upp i och upplever en tacksamhet 

över de möjligheter som har getts dem. Tacksamheten yttrar sig i den respekt de känner för 

Sverige som land och för det svenska folket som Nadia och David poängterar: 

Jag är född här, man känner sig mest hemma här, så tryggt och säkert och så. Man 

är van vid den här miljön och allting […] jag vill helst bo i Sverige och jobba här 
(Nadia). 

[…] jag är ju född här och jag respekterar det svenska språket och deras traditioner 

och hur de lever […] eftersom de har accepterat mig från ett annat land. De har 
accepterat mig att jag får leva i deras land så jag gör det jag kan för att hjälpa 

landet (David). 
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5.4.2 ”Möjligheten att läsa arabiska också för den som vill”  

Informanterna läser följande moderna språk på gymnasiet: franska, spanska och tyska. På 

frågan om möjligheten att läsa arabiska som ett modernt språk, vilket skulle innebära att 

samtliga elever kan välja språket redan i sjätte klass, var de flesta positivt inställda till att göra 

det valet. Nadia tycker att: ”Det skulle vara bättre om det tillhörde skolan”. Diana upplyser 

oss om att det är fler som skulle vilja nyttja möjligheten att läsa arabiska även de som inte har 

arabiska som modersmål. Hon säger att: ”[…] i min klass är det ju åtminstone fem stycken, 

[…] det är svenskar och en serb, […] det är till nästa år de börjar med det om de får ihop en 

grupp”. 

Informanterna väcker många funderingar i frågan och gör oss uppmärksamma på att om det 

ska vara praktiskt möjligt att genomföra undervisningen måste det planeras bättre så att ämnet 

inte kolliderar med andra ämnen och eleven tvingas välja bort ett annat språkval:  

[…] de har satt det på en schemaposition så det krockar med andra språk så de 

måste välja typ t ex tyska eller arabiska […] om man har läst tyska i flera år som de 
i min klass har gjort och sen måste ge upp tyska för att börja på ett nytt språk då 

tror inte att de ta den chansen utan fortsätta med tyska (Diana).  

Josef för en ivrig dialog med oss kring önskan att läsa modersmålet med samma villkor som 

de andra moderna språken som undervisas idag, nämligen redan i skolår sex för att kunna nå 

avancerad nivå i språket.  

 […] då måste man göra det redan från början när man väljer och det är väl i sexan 

då måste man införa det därifrån och inte att man införa det t ex när man hamnar på 

gymnasiet, då vill man fortsätta på det språket man har läst […] för oftast kollar 

man inte när du söker jobb så kollar de inte på det du har läst på högstadiet utan då 
är det liksom hur många steg du har läst sen som det här kallas steg tre, fyr, fem 

liksom, så jag tror att flera vill ju ha dem stegen (Josef). 

Han utvecklar sitt resonemang med att den som har ett annat modersmål än svenska får 

möjligheten att läsa modersmålet utöver ett annat modernt språk. 

[…] den som har en annan bakgrund ska få möjligheten att läsa ett till 

moderntspråk spanska t ex och man möjligheten att läsa arabiska också för den 

som vill då (Josef). 

Möjligheten att läsa arabiska även för dem som inte har språket som ett levande inslag i 

hemmet sammanfaller med informanternas önskemål om att språket lever vidare genom att 

framtida generationer ges möjligheten att läsa språket. 
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6 Diskussion 

Sammansättningen i ett svenskt klassrum speglar det mångkulturella samhället av idag där 

flera språk finns representerade. Närmare 18 % av gymnasieeleverna i Sverige har en annan 

bakgrund än den svenska enligt Skolverkets statistik (2008e). Det ökade antalet flerspråkiga 

elever ställer skolans uppdrag, att ge varje elev möjligheten att lyckas i skolan, inför nya 

utmaningar. I kommunen där vi är verksamma är den största gruppen elever med ett annat 

modersmål än svenska arabisktalande.  

Vi och våra elever är en del av skolvardagen. Språkfrågor öppnar ständigt en aktuell 

diskussion kring kultur och levnadssätt i elevernas hemländer och i Sverige. Diskussionen 

omfattar även hur levnadsvillkoren påverkar deras identitet och lärande.  

Den här studien hoppas vi kommer att bidra till att öka kunskapen om arabisktalande elevers 

upplevelser av sin flerspråkighet och hur det påverkar deras lärande. Studiens resultat visar att 

flerspråkigheten löper som en röd tråd genom de åtta informanternas upplevelser av sin 

identitet. Resultatet visar också hur flerspråkighet påverkar deras lärande samt hur de planerar 

för sin framtid. Deras erfarenheter ger relevant kunskap för oss, skolan och samhället för att 

bättre kunna bemöta den allt större gruppen arabisktalande elever på gymnasiet. Genom denna 

studie har vi fått svar på en del av våra funderingar och samtidigt fått upp ögonen för nya 

frågor kring samspelet mellan flerspråkighet och lärande. 

6.1 En flexibel identitet  

Informanternas flerspråkighet har direkt anknytning till deras identitet. De har tillägnat sig sin 

flerspråkighet genom att ha vuxit upp med modersmålet som används hemma i familjen och 

svenskan utanför hemmet, i skolan och i samhället. Flerspråkighetens betydelse som 

identitetsmarkör är stark hos dem. Tillhörigheten till hemkulturen beror på de starka 

relationerna inom familjen och med släktingarna.  
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Deras historia befästs genom att de identifierar sig med sitt ursprung, är stolta över den och 

utvidgar den genom att lägga till samhörigheten med det land som har erbjudit trygghet och 

en fristad åt deras föräldrar. En dubbel identitet som inkluderar både en arabisk komponent 

och en svensk komponent. Informanterna är representanter för det mångkulturella samhället 

där den moderna människan konstruerar sin identitet med andra i sin omgivning. 

Flerspråkigheten underlättar konstruktionen av en flexibel identitet, i informanternas fall 

inkluderar den både en svensk och en arabisk del med valfrihet och möjlighet för individen att 

anpassa den utifrån den egna erfarenheten när det gäller sätt att leva och bilda sin identitet. 

Parszyk (1999, s.77) menar att: ”Ungdomarna skapar sig en ändamålsenlig ny identitet, en 

tredje identitet eller kontextuell identitet”. Informanterna har hittat en balansgång mellan sina 

kulturer och har kunskap om vad som är gångbart i svenska sammanhang och vad som är 

gångbart i arabiska sammanhang. De har socialiserats i båda kulturerna sida vid sida och 

därmed besitter de en ovärderlig kompetens för att kunna fungera och känna sig hemma i 

båda kulturerna. För informanterna är det som Parszyk (1999, s.77) konstaterar att ”kulturen 

inte självklart bundet till etnicitet”. Istället är deras identitet i kontinuerlig förändring i ett 

dagligt liv med tillhörighet i flera grupper. Identiteten blir en blandning av arabisk identitet, 

svensk identitet och andra identiteter.  

Informanterna framför en sådan bild av en dubbeltillhörighet om sig själva: ”jag är båda arab 

och svensk”. De uttrycker att flerspråkigheten ger dem fler valmöjligheter i fråga om språk 

och tillhörighet i olika kulturer. Sara beskriver sin relation till assyriska språket: 

[…] jag har en kompis som jag varit med i cirka tolv år […]. Hon är assyrier och 
jag är arab. Vi har inte alls samma språk eller så men efter de nio åren så börjar jag 

förstå jättemycket assyriska och hon börjar förstå arabiska, så efter ett tag så kunde 

vi prata om hon pratar med mig assyriska och jag svarar tillbaka på arabiska då 
förstår hon alltså det var roligt (Sara). 

Den starka självbilden informanterna har ter sig som upplevelser av allmänbildning i en 

global värld där språkkunskaper värderas högt. För att skolan skall kunna uppfylla sitt 

uppdrag att stärka elevernas självkänsla genom att bekräfta dem, borde den bejaka alla delar 

av flerspråkiga elevers identitet nämligen både den svenska delen och den arabiska delen. 

Detta överensstämmer med det Otterup (2005) kom fram till i sin avhandling där han lyfter 

fram den styrka flerspråkigheten ger den flerspråkige. 
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Användandet av flera språk i vardagen kommer fram i två områden, nämligen i sociala 

sammanhang och som fördel i lärandesituationer hos individen själv. Skuttnabb-Kangas 

(1986) kriterier ursprungskriteriet, kompetenskriteriet, funktionskriteriet och attitydkriteriet 

som definition för tvåspråkighet är inte heltäckande att använda i informanternas fall. Det är 

mer invecklat än att bara en av definitionerna stämmer för en individ. Mer än enbart ett av 

kriterierna kan finnas renodlat hos en och samma person. Ursprungskriteriet stämmer inte till 

fullo eftersom informanterna har vuxit upp med svenskan och arabiskan, men inte 

nödvändigtvis från början i hemmet, utan snarare med modersmålet hemma och svenskan 

utanför hemmet.  

Det som däremot är viktigt är det etniska ursprungets betydelse för identiteten och 

identifikationen. Det leder oss till attitydkriteriet eftersom informanterna identifierar sig med 

sitt modersmål och identifieras av andra med det också, men inte enbart modersmålet 

arabiska. Svenska språket är lika mycket identitetsmarkör som modersmålet. 

Vi skulle kunna tro att det är enklare med kompetenskriteriet och funktionskriteriet. Just 

upplevelsen av att kunna använda sig av de språk de behärskar är stark hos informanterna 

men de behärskar inte alla sina språk lika mycket. De har fått möjligheten att utveckla 

svenska språket betydligt mer än modersmålet. För att kunna uppnå kompetenskriteriet borde 

informanterna ges möjligheten att utveckla sitt modersmål till samma nivå som svenskan. När 

det gäller funktionskriteriet är upplevelsen av dess tillämpning tydlig i vardagsinteraktion, 

men när det gäller att använda ”två språk i de flesta situationer i enlighet med egna önskemål 

och samhällets krav” motsäges det av bland annat Jasmin, som påpekar den begränsning hon 

upplever när svårare ämnen diskuteras på modersmålet. 

Informanterna upplever att de kan växla språk efter person och situation. De anpassar sitt 

språkval för att underlätta kommunikation och samtidigt ha full koll över innehållet i samtalet 

och med det blanda in ord från respektive språk i syfte att få till en kommunikation i ett 

samtal. Hyltenstam & Stroud (1991) menar att de talande anpassar språket efter varandra om 

de är positivt inställda till varandra. Språkbyte och kodväxling mellan språken är vardag hos 

informanterna. Det ger en upplevelse av bekvämlighet i användandet av ett tillvalt språk 

vilket går i linje med Auers (1984) tankar om kodväxling som är ett tecken på ”hög nivå av 

behärskning i både talteknik och ordförråd”. Det överensstämmer med informanternas 

upplevelse av att det är på grund av att de behärskar båda språken som de kan växla 

obehindrat i ett samtal. 
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6.2 Elevcentrerat lärande  

Lärande är en process där både elever och pedagoger är aktiva deltagare som gemensamt 

bygger upp kunskaper. Flerspråkiga elever ställer skolan inför ett krävande pedagogiskt 

uppdrag. De har rätt till likvärdig utbildning men kommer till skolan med andra förkunskaper, 

erfarenheter och inlärningsbehov än svenska elever. Cummins skriver i Gibbons (2007) förord 

om elevsammansättningen i skolorna idag: 

Genomsnittseleven kommer inte längre från en vit, enspråkig och monokulturell 

medelklassbakgrund. Elevernas bakgrund skiftar, de talar och förstår många av 
världens språk och de behöver den sortens undervisning som gör att de kan nå sin 

fulla potential som människor (s.13). 

Om skolan ämnar ge flerspråkiga elever samma möjligheter att lyckas i skolan behövs ett 

perspektivbyte i hur skolan ser på dessa elever. För att utveckla ett lärande borde pedagogen 

utgå från de erfarenheter som utgör elevernas livsvärld.  Gibbons (2007) pratar om stöttning 

av eleverna oavsett språknivå eller språktillhörighet. Hon menar att en undervisning som 

”bygger vidare på det eleverna har med sig till skolan: språk, kultur, förståelse och 

erfarenheter” (a.a., s. 185) är att föredra. Ett arbetssätt som gynnar alla elever i klassen.  

Ett perspektivbyte är nödvändigt för att se de möjligheter flerspråkigheten erbjuder. En 

flexibilitet i tänkandet som jämställer elevens rätt till att utveckla alla sina språk som verktyg 

för lärande. Cummins förklarar i Gibbons (2007, s.11) att pedagoger som arbetar med 

flerspråkiga elever bör hitta ett utrymme för möte på en mänsklig nivå där ”uppfattningen att 

eleverna kan stärka sin identitet genom att aktivera det de redan känner till om världen och 

mobilisera de intellektuella och språkliga redskap de använder för att förstå den värld de lever 

i”. Ökad kunskap om den resurs som finns i flerspråkighet skulle kunna användas till 

flerspråkiga elevers fördel för att stärka deras möjligheter att nå skolframgång. 

Informanterna upplever flerspråkigheten som stöd för sitt lärande, en styrka att begagna sig 

av. Flerspråkigheten brukas av informanterna på egen hand parallellt med lärandet som sker i 

skolan. Att få samma kunskap på mer än ett språk upplever informanterna som ett sätt att 

säkra och fördjupa en kunskap. Flerspråkigheten är en resurs som kan utnyttjas bättre, anser 

vi.   
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Informanterna behöver uppleva att deras modersmål likt svenskan är ett tankeverktyg och ett 

medel för kunskapsinhämtning, inte enbart en strategi att använda i det tysta. Hyltenstam 

(2007, s.58) menar att: ”språket är ett viktigt instrument för att inhämta kunskap och nå 

skolframgång, ju mer avancerad språkbehärskning en individ har i ett givet språk, desto bättre 

fungerar detta språk som verktyg i skolarbetet”. Om skolan stärker 

modersmålsundervisningen och integrerar den i skolarbetet skapas valmöjligheten för eleven 

att använda sig av sina språk som stöd för inlärning. Detta skulle kunna inkludera ämnet 

modersmål till övriga skolämnen, och likställa det med moderna språk. Det öppnar upp en 

möjlighet för flerspråkiga elever att få meritpoäng för sina studier i modersmålet. 

Detta skulle från skolans håll vara en markering på en attitydförändring gentemot 

modersmålets språkstatus i linje med EU:s språkpolitik som det uttrycks i Maastrichtfördraget 

(1992) om främjandet av de språk som finns i ett samhälle och den rikedom det tillför ett 

samhälle. Hyltenstam & Stroud (1991) verifierar den rikedom som finns för mänskligheten i 

den språkliga mångfalden och liknar den vid den biologiska mångfalden som en resurs för den 

globala civilisationen. Om skolan ser flerspråkiga elever som en resurs och backar upp dessa 

elever kommer deras språkkunskaper samhället till gagn inom snar framtid. Vi lär för 

framtiden. Flerspråkighet är framtiden. Framtidsutsikterna utökas för den flerspråkige att även 

inkludera världen utanför Sveriges gränser där språkkunskaper ger tillgången till en bredare 

arbetsmarknad som omfattar hela världen.  

6.3 Förnya modersmålsundervisningen!  

Attityden gentemot flerspråkighet är viktig, vilket Parszyk (1999) påpekar. Den påverkar 

elevernas syn på sig själva, menar hon. Parszyk kom fram till att eleverna i hennes studie 

upplevde det som att de var till besvär i skolan. Till skillnad från Parszyks resultat upplever 

informanterna sig i den här studien inte vara till besvär i skolan. De är i den ålder då de gör 

egna val och deras studier är ett medvetet val. De är tacksamma över att de ges möjligheten 

att läsa sitt modersmål inom skolans regi och upplever att de kan göra sin röst hörd genom ett 

aktivt deltagande på lektionerna i skolan. Att modersmålet undervisas i skolan upplever 

informanterna är en bekräftelse från skolans håll men i praktiken sker undervisningen i 

skolans miljö utan samröre med varandra. 
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Informanterna önskar bland annat mer tid till modersmålsundervisningen och påpekar 

orimligheten i att kunna utveckla sitt modersmål som de önskar på ett lektionstillfälle per 

vecka utanför skolschemat. De jämför med den garanterade lektionstiden de har i andra 

ämnen. De förutsättningar som finns idag för modersmålsundervisningen gynnar inte 

modersmålets utveckling till en avancerad nivå. Majoriteten upplever att deras färdigheter i 

modersmålet inte är tillräckliga för att kunna användas i till exempel informationssökning på 

Internet, förutom Adam som säger att han har lärt sig använda arabiska och Sara som säger att 

hon använder arabiska för att söka information på Internet även till andra ämnen än 

modersmålet. 

Informanternas medvetenhet sträcker sig till att ställa krav på läraren och hur undervisningen 

bedrivs genom att hitta bättre struktur i språkundervisningen. Synen på kunskap är en viktig 

komponent i hur undervisningen bedrivs. Ohlander (2001) menar att den arabiska 

skolkulturen står för en respektfull inställning till det skrivna ordet, standardarabiska bokens 

språk värderas högt i undervisningen.  Att lägga större vikt vid den skriftliga än den muntliga 

förmågan är vanligt i den arabiska skoltraditionen, betonar Ohlander (a.a.). Många 

modersmålslärare har fortfarande denna syn med sig från hemlandet antingen från 

lärarutbildningen eller från den egna skolgången. Med citatet ”gå utanför boken lite” uttrycker 

informanterna önskan att den svenska undervisningstraditionen genomsyrar 

modersmålsundervisningen med större variation i ämnesval och arbetssätt. De nämner till 

exempel diskussionen på lektionerna som viktig för språkutveckling. Det är ett roligt sätt att 

använda språket man kan och med det lära sig nya ord och utöka sitt ordförråd, kunna 

formulera sig och argumentera. Det ger en möjlighet att kunna se nya företeelser och 

händelser med ett nytt perspektiv.  

Informanterna vill integrera modersmålslektionen med andra skolämnen och bli undervisade 

på samma sätt som i skolan. Sara betonar den positiva upplevelsen hon har gjort genom att 

läsa ämnet miljö på modersmållektionen parallellt med naturvetenskapslektionen. Hennes 

bedömning är att ett integrerat arbetssätt är mycket givande för hennes kunskaper i ämnet. I 

detta sammanhang betonar Nixon (2001, s.225) vikten av att integrera språkinlärning med 

ämnesinlärning: “Integrating the teaching of language with the teaching of content”. Att 

enbart koncentrera språkundervisningen i språket som ämne menar Nixon leder till 

”fossilisation” med konsekvensen att eleven slutar utvecklas i sin språkanvändning.  
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Idag begränsas modersmålsläraren både när det gäller lektionstid och resurstilldelning. Många 

upplever det säkrare att följa ett givet läromedel för att garantera minsta gemensamma 

nämnare i krav från föräldrar, elever och arbetsgivare.  

En viktig fråga är att vidareutbilda de verksamma modersmålslärarna för att tillgodose 

flerspråkiga elevers önskemål att modersmålsläraren hittar bättre struktur i sitt arbete.  

Hyltenstam & Tuomela (1996) anser att: ”Ett system för gedigen fortbildning av de många 

lärare som inte har utbildning för den mycket speciella undervisningsverksamhet som de 

arbetar i behöver utvecklas” (a.a. s.102). Denna utbildning bör utgå från den vardagliga 

situationen för modersmålslärarna. Kompetensutvecklingsdagarna med inbjudna föreläsare: 

[…] kan i bästa fall väcka intresse, men har lite potential för att påverka lärarnas arbetssätt 

och attityder” (a.a. s. 102) menar de.  

Likaså är tillgången på och rekrytering av nyutbildade modersmålslärare inom de olika 

språken en viktig fråga. Värt att nämna i resonemanget är att idag finns det inte någon riktad 

högskoleutbildning för just modersmålslärare. Den utbildningslinjen lades ner på åttiotalet. 

Den möjlighet som finns idag är lärarexamen med tillvalsämnet arabiska, men endast på 

lärarhögskolan i Malmö. Detta begränsar tillgången till nyutbildade modersmålslärare med 

svensk utbildning. 

Trots bristerna och svårigheterna i modersmålundervisningen upplever informanterna 

deltagandet i undervisningen som positiv. Samtidigt upplever vi att antalet sökande till att läsa 

modersmål ökar ständigt, då vi de senaste åren fått allt större elevgrupper att undervisa. 

Därför behövs det en förändring i målsättningen för modersmålsundervisningen för att 

tillgodose den spännvid som numera finns i elevernas förkunskaper och språkfärdigheter. 

Hyltenstam & Tuomela (1996) skriver om införandet av varierade målsättningar för 

modersmålsundervisningen:    

Vi förordar varierade målsättningar, en avancerad som den nuvarande, en på 
mellannivå för elever som önskar hålla färdigheterna i hemspråket vid liv […] och 

en målsättning där man betraktar hemspråket snarare som ett främmandespråk. 

Detta alternativ skulle kunna väljas av elever som har mycket begränsade eller inga 
kunskaper i hemspråket vid skolstarten (s. 101). 

I dag är modersmålsgrupperna mer heterogena än någonsin där första-, andra- och 

tredjegenerationens modersmålselever blandas trots att de har olika inlärningsbehov. Första 

generationens elever har ett avancerat arabiskt språk. Andra generationen modersmålselever 

talar fortfarande arabiska som ett utvecklat modersmål med föräldrar och släktingar. Den 

tredje generationen modersmålselever har begränsade kunskaper i modersmålet.  
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I nuläget dominerar andra generationen i antal på gymnasiet men inom en snar framtid ändras 

situationen och tredje generationen blir mer representativ. Till tredje generationen kan 

arabiska som modernt språk väljas. Även icke-arabisktalande elever får i så fall möjligheten 

att lära sig arabiska. Det skulle vara i linje med informanternas önskemål om att hålla språket 

vid liv till nästa generation.  

Eftersom modersmålslektionen är utanför ordinarie schematid klassar informanterna den inte 

som vanlig skola. Det är en undervisning som de och deras föräldrar värnar om. Det lärande 

som sker under modersmålslektionen ger en personlig tillfredställelse och en upplevelse av att 

informanten lär sig, men det är ett lärande som är separat från övrigt lärande inom 

skolverksamhet. Frågan är om inte modersmålsundervisningen som den bedrivs i dag snarare 

är ett stöd för flerspråkiga elevers etniska och kulturella identitet än ett stöd för deras 

kognitiva utveckling.  

En åtgärd är att stärka modersmålsundervisningen och reformera hemspråksreformen från 

1977 för att förbättra dess tillämpning i praktiken genom att medräkna 

modersmålsundervisningen till övriga skolämnen inom ramen för skolschemat eller erbjuda 

eleverna att läsa modersmålet som ett modernt språk. Enligt Skolverket finns det teoretiskt 

sett upp till trettiofyra språk som är möjliga för eleverna att välja mellan, varav arabiskan är 

ett. Det är inte många modersmålselever som vet om denna rättighet eftersom få skolor i 

praktiken erbjuder andra moderna språk än franska, spanska, italienska och tyska. För att 

denna rättighet skulle förverkligas borde Skolverkets information nå både 

modersmålseleverna och berörda skolor: 

Elever som inte är tvåspråkiga kan i stället välja att läsa ursprungslandets språk 

enligt den generella kursplanen för moderna språk och börja på den nivå de 
befinner sig (Skolverket, 2008c). 

Eftersom informanterna upplever ett svagt intresse från skolans håll för det ämne de läser 

utöver ordinarie undervisning är Hyltenstam & Tuomelas (1996) råd beträffande upplysningar 

och attitydspåverkan fortfarande lika dagsaktuella: ”Information om vad 

hemspråksundervisning ska vara bra för behöver spridas i olika fora, bland föräldrar, 

skolpersonal, politiker, tjänstemän och journalister” (s. 102). De flesta säger att lärarna i 

skolan inte ens vet om att de deltar i modersmålsundervisningen.  
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Att aktualisera hemspråksreformen har mer än en positiv effekt. Den största vinsten är den 

legitimitet som ges åt ämnet modersmål i elevernas ögon genom att höja statusen på ämnet 

samt att ge ämnet modersmål en garanterad undervisningstid och likställa den med andra 

skolämnen. Det skulle ge eleverna en rimlig chans att utveckla sitt modersmål bredvid 

svenskan och engelskan, vilket skulle vara i linje med EU:s språkpolitik som syftar till att 

främja inlärning av alla språk. 

En annan fördel är att modersmålsläraren blir mer värdefull i skolvardagen i den ordinarie 

skolverksamhet som en resurs och därmed integreras i skolarbetet som andra yrkeskategorier. 

En pedagog bland andra som tillför arbetslaget ett vidgat perspektiv för att bättre tillgodose 

elevernas varierade behov för lärande. Kompletterande kompetenser i samarbete i ett 

arbetslag är en förutsättning för att täcka elevernas behov.  

6.4 Metodreflektion  

En kvalitativ studie med intervju som grund anser vi vara en metod lämplig för studien. 

Intervjutillfällen gav ett utrymme till dialog kring ett gemensamt viktigt ämne. Elevernas 

upplevelse av flerspråkigheten är en självklarhet som de tar för givet. Farhågan om att vår 

tidigare relation till och kännedom om informanterna skulle ha påverkat deras svar har vi inte 

upplevt förutom i den första intervjun där svaren var övervägande positiva. Det gjorde oss 

uppmärksamma om att ytterligare förtydliga vikten av att de säger vad de tycker. Vi anser att 

informanterna uttryckte sina åsikter på ett fritt sätt i den dialog som uppstod vid 

intervjutillfället. De kände sig bekväma och visade förtroende för oss under intervjutillfället 

vilket gjorde att de tog tillfället i akt att genom dialogen som uppstod sätta ord på en viktig 

del av sin personlighet och reflektera över den. Deras kritik, både negativ och positiv blev 

konstruktiv. 

Vi har i åtanke att vår förförståelse för det vi undersöker säkert har påverkat hur vi har ställt 

följdfrågor, ringat in teman och tolkat insamlad data vid analysen eftersom forskaren inte helt 

kan frigöra sig från den egna erfarenheten. Andra forskare med annan erfarenhet hade 

sannolikt hittat andra teman i utsagorna.  
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Vi upplever informanternas språkliga talfärdighet utifrån deras utsagor tillräckliga. De känner 

sig säkra och bekväma i användandet av svenska språket som kommunikationsverktyg och 

tankeredskap. Samtliga informanter, förutom en som läser ett förberedande program, läser ett 

av de nationella programmen på gymnasieskolan. De deltar på ett kompetent sätt i 

undervisningen eftersom de har utvecklat en trygg uppfattning om sin identitet och litar på 

sina språkkunskaper. De sätter höga mål för sina framtidsstudier och vet med sig att 

betygkraven är höga, därför tar de skolarbetet på allvar.  

Även om vi tycker att våra frågor var genomtänkta för att ringa in forskningsfrågorna kan vi 

konstatera att frågorna vi utgick från med facit i hand kunde ha utökats med diskussioner 

kring om informanterna anser att deras behärskning i modersmålet är tillräcklig och vad som 

kan göras för att förbättra det i allmänhet.  

6.5 Resultatdiskussion 

Det som vi tyckte var anmärkningsvärt i utsagorna är att eleverna upplever att de ändå lär sig 

något på modersmålslektionerna trots den begränsade tiden de har till förfogande. 

Informanterna känner sig trygga och bekväma i det arabiska språket och betraktar det som sitt 

modersmål även om de talar arabiskan i begränsad omfattning med föräldrar, äldre släktingar 

och på modersmålslektionen.  Svenska språket har trängt in i hemdomänen och det brukas 

alltmer dels syskonen emellan och dels med yngre släktingar. Att inte tala språket med 

jämnåriga kan enligt Hyltenstam (2007) innebära att barnet mister språkutveckling i många 

aspekter.  

Hyltenstam och Stroud (1991, s. 39) skriver att språkbyte innebär att: ”en minoritetsgrupp 

överger sitt eget språk till förmån för ett majoritetsspråk”. Informanterna i den här studien går 

inte igenom en sådan process till fullo. Genom sin starka tro på sitt modersmål och sin önskan 

att lära även sina barn föräldrarnas språk markerar de en önskan om att vilja behålla språket 

vid liv. Frågan är om det modersmål de är fästa vid inte har hunnit utvecklas tillräckligt för 

framtida bruk med de egna barnen, eftersom de använder svenskan i allt större utsträckning. 
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6.6 Lärdomar och vidare forskning 

Med den kunskap som framträder i studien får vi en breddad bild av den verksamhet vi är 

delaktiga i och bedriver. Det är ovärderlig information som kan användas till att utveckla 

kvalitén i modersmålsundervisningen och kommer eleverna till gagn. Det som tillför nya 

insikter genom den här studien är hur viktig modersmålsundervisningen är för eleverna som 

väljer den. Det är intressant att se hur viktig deras bakgrund är för deras syn på sig själva och 

samtidigt en självklarhet i att de har sin trygghet i Sverige och är tacksamma över att någon 

uppmärksammar deras situation.  

Studien bekräftar den erfarenhet som vi har haft under åren vi har undervisat arabisktalande 

elever som tillhör olika religioner, etniciteter och kommer från olika länder med inbördes 

olika dialekter. Den visar att arabisktalande elever har lika stark samhörighet med arabiska 

språket oavsett kön, religion, etnicitet eller ursprungsland. 

Den skolnära forskningen som den här studien innebär är en bekräftelse i det pedagogiska 

arbetet vi utför och tror på. Det ger oss på samma gång styrkan att arbeta vidare med ett 

uppdrag som är mer än enbart ett arbete för oss. Den här insikten är dock inte okomplicerad 

eftersom eleverna inte kopplar det lärandet som sker i skolan i andra ämnen med det lärande 

som sker på modersmålslektionen. Vår ambition är att flerspråkighetens betydelse för lärande 

lyfts fram och belyses mer genom vidare forskning både i skolan och i samhället.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Brev till elever 

Hej! 

Vi är två modersmålslärare i arabiska som läser en magisterutbildning i lärande på högskolan 

för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.  

Vi har valt att skriva vår magisteruppsats om flerspråkiga elevers språk och lärande. Vår 

målgrupp är gymnasieelever som talar arabiska som antingen är födda i Sverige eller kom hit 

som små, och har valt att läsa modersmål. 

I vårt urval strävar vi efter att nå en representation där alla tre modersmålskurserna på 

gymnasiet (A, B och aktiv tvåspråkighet) samt mångfalden av arabisktalande länder som finns 

i modersmålsgrupperna.  

Vi har valt dig eftersom du läser modersmål och är del av den mångfald av arabisktalande 

länder som finns representerade i Sverige.  

Vår önskan är att du ställer upp på en intervju där dina svar ger grund till vår uppsats. 

Intervjun tar cirka 30 till 40 minuter. Platsen bestämmer vi tillsammans. Självklart är du 

anonym i dina svar och du får även ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Vi kommer att ringa dig vecka 10 eller 11 för att bestämma en tid för intervjun. 

Intervjutillfället beräknas ske vecka 12 - 14. 

Kontakta oss gärna vid frågor: 

Amale Hanna-Dawod 

Amale.Hanna-Dawod@hlk.hj.se 

0735 55 21 91 

Fatin Saleh 

salfa@edu.jonkoping.se 

0736 56 48 37  

Amale och Fatin. 

 

mailto:Amale.Hanna-Dawod@hlk.hj.se
mailto:salfa@edu.jonkoping.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur uppfattar och erfar arabisktalande elever på gymnasieskolan sin 

flerspråkighet.  

 Berätta om dig och din bakgrund! 

 Vad går du för program och varför har du valt det? Hur går det för dig i skolan? 

 Vilka språk kan du? Var använder du respektive språk? I skolan/på fritiden/i 

hemmet/med kompisar/ute i samhället/vid media användning. 

 Hur känns det när du använder dessa språk? 

 Vilken nytta har du av dina språk? 

 Påverkar det dig att du kan flera språk? Hur? Varför? 

 Vad betyder flerspråkighet för dig? 

o Hur ser du på dig själv? I skolan/utanför skolan, (händelser du minns) 

o Hur ser andra på dig? I skolan/utanför skolan, (händelser du minns) 

 Hur påverkar flerspråkigheten:  

o Vem du är? 

o Hur du tänker? 

o Hur du lär? 

o Dina studier? 

 Vad vill du göra efter avslutade gymnasiestudier? Har det någon betydelse att du är 

flerspråkig? Tankar inför framtiden. 

 Vad innebär flerspråkighet för dig? (för – emot). 

Vilken betydelse har modersmålsundervisningen för arabisktalande elever? 

 Du har valt att läsa ämnet modersmål i skolan, varför? Hur många år har du läst? 

Berätta något du minns från undervisningen! 

 Hur har det påverkat dig att du läser modersmål? Vad tycker dina 

föräldrar/kompisar/lärare?  

 Hur ser du på arabiska språket? I Sverige/ute i världen? 

 Vad vill du förändra/förbättra i undervisningen? Hur? Varför? 

 Hur påverkar modersmålsundervisningen dina språk? 
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 Vad säger du om möjligheten att läsa arabiska som modernt språk i skolan? 

 Upplever du att modersmålsundervisningen har haft betydelse för ditt lärande (som 

en ytterliggare en kanal till lärande)? Hur? 

 Vilket språk anser du är ditt modersmål? 


