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Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur tvåspråkiga elever beskriver vilka 

fördelar som finns med att vara tvåspråkig samt problem med att lära sig modersmålet. 

Vi vill undersöka detta eftersom vi anser att det är angeläget att ta reda på vilka fördelar 

som kan påträffas med att vara tvåspråkig och vilka problem som kan uppstå med att 

lära sig modersmålet. Samtidigt vill vi undersöka vilken betydelse 

modersmålsundervisning har för tvåspråkiga elever. För att söka svar på våra 

frågeställningar använde vi en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer med åtta 

tvåspråkiga elever. Intervjuerna visar att samtliga elever beskriver att det är väldigt bra 

att de kan deras modersmål eftersom de då kan kommunicera med släktingar och vänner 

där man talar ursprungsspråket, men några anser att det ibland kan vara svårt att till 

exempel skriva, eller komma ihåg ord på modersmålet. Ungefär hälften av eleverna 

hade modersmålsundervisning, medan några hade slutat på grund av att de inte tyckte 

att det var roligt att gå på modersmålsundervisningen. Några elever beskriver också att 

det ibland är tråkigt och jobbigt att kunna två språk eftersom man då måste jobba extra 

mycket, men samtidigt berättar de är det väldigt bra att kunna ett annat språk om man 

vill åka till det landet där språket talas. 

 

Nyckelord: tvåspråkighet, modersmål, modersmålsundervisning, fördelar 



   

 

Förord 
Till en början vill vi tacka de åtta elever från de skolor där vi haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning, för att de medverkat till att göra vår undersökning 

verklig. Vi vill även passa på att tacka handledarna på de respektive skolorna för all 

hjälp med att samordna de olika intervjuerna. Vidare vill vi även tacka vår handledare 

på Lärarhögskolan, Monika Ringborg, för den goda handledningen. 

 

Avslutningsvis vill vi ge en vink om att det har varit givande, intresseväckande, roligt 

och lärorikt att få genomföra den här studien.  
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1 Inledning  
Vi är två lärarstudenter som med hänsyn till att vi lever i ett mångkulturellt land, där många 

barn behärskar mer än ett språk, anser att det är angeläget att ta reda på vilka fördelar som kan 

påträffas med att vara tvåspråkig samt vilka problem som kan uppstå med att lära sig 

modersmålet. Vi tycker att det är intressant att få genomföra denna undersökning eftersom vi 

själva behärskar mer än ett språk, samt att vi vill ta reda på hur tvåspråkiga elever idag 

beskriver problem med att lära sig modersmålet och fördelar med att vara tvåspråkig. För 

några år sedan, när vi själva eller våra barn gick i skolan var modersmålsundervisningen lagd 

under ordinarie skoltid och detta uppskattades inte. På grund av detta blev 

modersmålsundervisningen istället väldigt tråkig. Fastän undervisningen i modersmålet var 

tråkig är vi väldigt tacksamma att vi fått möjlighet att lära oss vårt eller våra modersmål 

eftersom vi då kan kommunicera med både släkt och vänner som inte kan svenska.  

 

Eftersom vi anser att språkutveckling och identitetsutveckling går hand i hand har vi valt att 

använda begreppet identitet i denna undersökning. Enligt Ekström och Goddé (1984) betyder 

identitet fullständig överensstämmelse eller jagkärna, det bestående i personligheten, medan 

Ladberg (1994) beskriver identiteten som något som hela tiden förändras. Hon menar att 

identitet kan jämföras med rörelse eftersom att utveckla sin identitet är att kunna röra på sig, 

från exempelvis här och nu till där och då. 

 

Enligt Arnqvist (1993) blir det mer vanligt med barn som behärskar fler än ett språk, och 

därför blir det viktigt att kunskaperna om två- och flerspråkighet ökas. Vi har valt att använda 

kvalitativa intervjuer som enligt Holme och Solvang (1997) är en lämplig metod för att förstå 

hur en målgrupp resonerar kring ett ämne. Vi har också valt att gå tillbaka i historien för att få 

en bild av tvåspråkighetens fördelar samt vilka problem som kan uppstå med att lära sig 

modersmålet.  
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1.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur tvåspråkiga elever beskriver problem med 

att lära sig modersmålet och vilka fördelar som finns med att vara tvåspråkig. Detta kan visa 

vad eleverna berättar som är bra med att kunna två språk men även vilka problem som kan 

uppstå med att lära sig modersmålet. I vår kommande yrkesroll som blivande lärare anser vi 

att det kan vara fördelaktigt om vi vet vad elever med tvåspråkig bakgrund beskriver om just 

detta. Då kanske vi kan hitta vägar för att motivera och stödja elever med tvåspråkig bakgrund 

i att utvecklas i modersmålet. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel två gör vi en litteraturöversikt över vårt ämnesområde där vi inleder med att beskriva 

en definition av tvåspråkighet, samt att vi tar upp uppsatsens problemprecisering. Kapitel tre 

som är empiridelen, innehåller vår metodbeskrivning, urval av intervjupersoner, metodkritik, 

genomförande och etiska aspekter. I kapitel fyra redovisas undersökningens resultat och 

analys. Uppsatsen avslutar vi i kapitel fem med en diskussion samt avslutande ord.  
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2 Litteraturstudie 
2.1 Definition av tvåspråkighet 

Tvåspråkighet är när man använder eller behärskar två språk, och det kan gälla individer eller 

samhällen. Man talar om simultan tvåspråkighet om båda språken lärs in samtidigt från 

spädbarnsålder, medan termen successiv tvåspråkighet innebär att ett andra språk lärs in först 

sedan det första språket blivit etablerat. (Nationalencyklopedin, 1995) När barn exempelvis 

kommer i kontakt med minoritetsspråket först, lär sig barnet språket successivt. Det andra 

språket som barnet lär sig sker på ett senare stadium, exempelvis på förskolan eller när barnet 

är gammalt nog att leka med andra barn utanför hemmet. När en invandrarfamilj flyttar till 

Sverige vid en tidpunkt när deras barn redan har lärt sig sitt modersmål talar man också om 

successiv tvåspråkighet.  

 

2.2 Förklaring av identitet 

Den egna självbilden eller medvetenheten om sig själv som en unik individ kan betraktas som 

identitet, enligt Nationalencyklopedin (1992). Upplevelsen att vara levande och 

medvetenheten om sitt jag består identiteten i första hand av, men även att det finns en skarp 

gräns till andra, samt att själv bestämma över sina tankar och handlingar, och att i grunden 

vara densamma fastän det finns förändringar som inträffar under livet. Det handlar även om 

att helt enkelt bara ha ett jag. Identiteten består i andra hand av medvetenheten om innehållet i 

alla de erfarenheter under livets gång som format den egna personligheten i efter hand. I 

kultur- och socialantropologin ses identitet som individers eller gruppers egen identifikation 

som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation, och i sådana sammanhang talar 

man om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet. (Nationalencyklopedin, 

1992) 

 

Barn som kommer från ett annat land och som har ett annat språk bygger upp sin identitet 

utifrån en annan mångkultur, och i den svenska skolvärlden bygger de upp en ny identitet med 

hjälp av det svenska språket. På så sätt får de flera kulturtillhörigheter som har alla 

möjligheter att bli en tillgång, och detta i sin tur om barnen får en stark förankring i de båda 

kulturerna och om de olika språken får utvecklas parallellt. (Ekström och Godée, 1984) 

Genom språket får man möjligheter att ta del av två eller flera kulturer, att tänka och agera i 

olika etniska grupper, att identifiera sig med varje grupp eller med varken den ena eller den 

andra av dem (Baker, 1996). 
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Att det är med språkets hjälp som barn successivt bygger upp en identitet, men även i samtal 

med andra människor, fäster Ekström och Godée (1984) uppmärksamheten på. De markerar 

även att ingen föds med en identitet, utan identiteten byggs gradvis upp genom viljan att 

härma, bli lik människan som art, familj och släkt med dess kulturella särdrag.  

 

2.3 Tvåspråkig undervisning 

Axelsson (2004) konstaterar att skolan ska se språkutveckling, lärande och sociokulturell 

integration som viktiga punkter för att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning. Vidare 

nämner författaren att det är viktigt att eleverna som lär sig ett andraspråk får möjlighet till det 

så att andraspråket ska fungera som ett tänkande och lärande språk. Ett problem som kan 

uppstå med modersmålsundervisningen är att de tvåspråkiga eleverna måste gå ifrån ordinarie 

undervisning, och detta kan i sin tur leda till att dessa elever missar andra 

undervisningsämnen. Samspelet mellan lärare och elev är oerhört viktigt för elevernas 

språkliga utveckling eftersom läraren kan göra det möjligt för eleverna att lära sig sitt 

modersmål samtidigt som de kan bibehålla och utveckla svenskan. Eleverna blir stärkta och 

därmed har de lättare att lära sig om detta är möjligt. I skolan kan elever med samma 

modersmål paras ihop och stödja varandra i språkutvecklingen för att på så sätt stärka 

elevernas självkänsla och identitet. Eftersom det i Sverige finns väldigt många elever med 

annat modersmål än svenska finns det möjligheter att göra klasser där modersmålet och det 

svenska språket fördelas lika i undervisning och lärande, och för att fullfölja detta behövs en 

tvåspråkig lärare eller en lärare för varje språk som arbetar tillsammans. Ett gott samarbete 

lärare emellan är det som krävs för att uppnå bäst resultat på elevernas andraspråksutveckling. 

(Axelsson, 2004) Även Cummins (2001) anmärker att interaktionen mellan lärare och elev är 

den dominerande synpunkten för elevens framtida kognitiva utveckling. Dessutom är en 

annan viktig aspekt att läraren har en positiv attityd till elevens kulturella bakgrund för att 

uppnå det maximala engagemanget i elevens inlärning.  

 

I en artikel1 i Dagens Nyheter som publicerats den 19 september 2002 av journalisten Cecilia 

Bodström framkommer att en stor forskningsrapport som presenterats visar att nyckeln till att 

bli framgångsrik i skolan är genom att få undervisning på sitt modersmål. Fastän resultaten är 

tydliga har undervisningen i modersmål skurits ner under hela 90-talet skriver Bodström. I 

artikeln berättar Kenneth Hyltenstam, som är professor i tvåspråkighetsforskning vid 

                                                 
1 DN-artikel. Nyckeln är undervisning på modersmålet. 19/9-2002. 
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Stockholms universitet att det finns de som klarar sig dåligt, men samtidigt finns det också de 

som klarar sig väldigt bra. Han understryker också att sedan det nya betygssystemet infördes 

kan man konstatera en nedåtgående trend. Det var Virginia Collier och Wayne Thomas, vilka 

är två av världens ledande språkforskare som presenterade rapporten som visar att de som fått 

undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre än andra. Hyltenstam berättar att Collier och 

Thomas har följt 40 000 barn i 20 år. Resultaten från undersökningen visar att det går bäst för 

de barnen som fått undervisning på två språk parallellt av två lärare. Spanska och engelska var 

språken som barnen fått undervisning på. Det gick något sämre för de barnen som endast fått 

undervisning på sitt modersmål, och för dem som enbart undervisats på engelska gick det 

sämst för. I artikeln betonar Hyltenstam att det har funnits problem när det handlar om 

modersmålsundervisningen eftersom eleverna då gick från de ordinarie lektionerna för att ha 

undervisning i modersmålet. Han anser att det var ansvarslöst och han skulle önska att 

modersmålsundervisningen systematiskt kunde integreras med den ordinarie undervisningen. 

Detta skulle kunna förverkligas genom att modersmålsläraren exempelvis arbetar tillsammans 

med lärarna i de övriga ämnena. 

 

2.4 Tvåspråkig uppfostran 

Att det är ett viktigt beslut att uppfostra barn till tvåspråkighet nämner Baker (1996). Han 

menar på att det kommer att påverka både barnen och föräldrarna för livet eftersom barnens 

identitet, sociala förhållanden, undervisning, sysselsättning, äktenskap, bostadsplats, resor och 

tankesätt kan komma att påverkas av att vara tvåspråkig. En fördel för en tvåspråkig person är 

att man äger två eller flera erfarenhetsvärldar med hänvisning till att tvåspråkighet ger 

möjlighet att uppleva två eller flera kulturer. Det följer olika sätt för uppförande, olika fonder 

av ordspråk, berättelser, traditioner, olika sätt att möta och hälsa på varandra, olika ritualer vid 

födelse, giftermål och död, olika litteratur, musik, nöjen, religiösa trosföreställningar, olika 

sätt att förstå och tolka världen omkring, olika idéer och trosföreställningar, olika sätt att 

tänka och dricka, gråta, äta och visa omsorg, skämta och sörja med varje språk. (Baker, 1996)  

 

Tvåspråkiga personer har alltid möjlighet att välja språk, och naturligtvis använder man i 

samtal med enspråkiga det språk som talas av samtalspartnern, medan man i samtal med andra 

tvåspråkiga som talar samma språk har ett val mellan de båda språken. Den vanliga bilden av 

invandrarbarn i Sverige är att de talar sitt modersmål i hemmet och svenska utanför hemmet. 

(Håkansson, 1993) 
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2.5 Modersmålsundervisning  

I en rapport Attityder till modersmål och integration (del 3) redovisar Skolverket (2002) en 

undersökning där fokus är attityder till modersmålsstöd i förskolan och 

modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undersökningen är grundad på 

gruppintervjuer med barn, elever, lärare, föräldrar och skolledare, och de positiva 

inställningarna till modersmålstöd och modersmålsundervisning som redovisas från 

undersökningen är att stöd och undervisning i modersmålet bidrar till barns och elevers 

utveckling av personlighet, trygghet och självkänsla. Att modersmålet är viktigt och 

prioriterat är också betydelsefullt att känna. Förståelsen för den egna kulturen underlättas 

genom modersmålsundervisningen, samt att undervisningen även fungerar som 

kulturförmedlare till andra kulturer. I rapporten framkommer också att det är positivt att vara 

tvåspråkig i arbetslivet, och god kännedom om det egna språket är på samma sätt viktigt för 

att lära sig svenska och dessutom för all annan inlärning. När det gäller kommunikationen blir 

det enklare att kommunicera med framförallt föräldrar, men även med släktingar och vänner 

om man har modersmålsundervisning. Undervisning i modersmålet ger ökade möjligheter för 

individen att integreras i ”det svenska” eftersom kunskap ger förståelse. På det sättet som vi 

ser på detta behöver det inte alltid vara positivt att vara tvåspråkig i arbetslivet såvida språket 

inte används i arbetet.  

 

De negativa inställningarna som framkommer i undersökningen som Skolverket (2002) 

redovisar gällande modersmålsstöd och modersmålsundervisning består av att resurserna har 

minskat och gruppernas storlek har ökat, och när det gäller organisationen så är den rörig och 

det brister även när det är fråga om verksamhetens innehåll, kvalitet och lärarnas behörighet. 

Som vi ser på det här kan det bero på att antalet elever med annat modersmål än svenska har 

ökat, eller så kan detta bero på att modersmålsundervisningen fått större betydelse för barnens 

utveckling av modersmålet. Modersmålsundervisningen bedrivs dessutom då både elever och 

lärare är trötta, det vill säga sen eftermiddag eller på otacksam tid. Lokalerna är dåliga, och 

ibland får elever åka till en annan skola för att få undervisning. Utöver detta har grupperna för 

litet tid till sitt förfogande samt att det är stora skillnader på kunskapsnivån i 

undervisningsgrupperna. Undersökningen visar även att många modersmålslärare saknar 

kunskaper om det svenska språket, läroplanen och ett pedagogiskt förhållningssätt. Eftersom 

det svenska språket anses som viktigare är det bättre att satsa på att utveckla det först eftersom 
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modersmålsundervisningen kan ha negativ påverkan på kunskaperna i svenska och leda till att 

barnen/eleverna blandar ihop språken och/eller får en försenad språkutveckling. Det finns 

föräldrar som tvingar sina barn att delta i modersmålsundervisningen vilket kan resultera i låg 

motivation och hög frånvaro. Det finns även de föräldrar som ställer höga krav på 

undervisningen genom att de bland annat vill påverka val av lärare och innehåll i 

undervisningen. Det synsätt som finns i samhället betonar att det är viktigare att lära sig 

svenska än lära sig sitt modersmål, och dessutom har modersmålsundervisningen låg status 

och betraktas därmed som något oviktigt. Attityden i samhället visar även på att olika språk 

har olika status. (Skolverket, 2002)  

 

Skolverket2 skriver om att modersmålsundervisningen, förutom att utveckla kunskaperna i det 

egna språket, syftar till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och främja deras 

utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet samt kulturkompetens. De 

internationella forskningsresultat som Tuomela (2001) skriver om är väldigt entydiga när det 

handlar om färdighet i modersmålet. Kan det verkligen inte vara på ett annat sätt än det 

Tuomela skriver om när det gäller färdighet i modersmålet? Han berättar att elever som 

undervistats i någon tvåspråkig undervisningsmodell uppvisar i regel högre färdighet i 

modersmålet jämfört med elever som undervisats enbart på majoritetsspråket. Tuomela (2001) 

anmärker även att oavsett undervisningsmodell uppnår oftast minoritetselever en lägre 

färdighet i sitt modersmål än enspråkiga elever i ursprungslandet.  

 

2.6 Effekter av tvåspråkighet 

De positiva effekterna av tvåspråkighet som Arnqvist (1993) nämner består av några 

undersökningar som pekar på vikten av att tvåspråkiga barn måste få möjlighet att utveckla 

mer än ett språk. De barn som inte haft tillräcklig kontakt med båda språken kan få en viss 

fördröjning när det gäller deras utveckling i tal vid en något högre ålder i förhållande till 

enspråkiga barn. Troligen erbjuder hemspråksklasserna en större möjlighet till utveckling av 

modersmålet när det är fråga om de stora grupperna av invandrare genom att barnen då istället 

har möjlighet att utveckla modersmålet eftersom de i ordinarie undervisning utvecklar och 

övar det svenska språket för att där tenderar majoritetsspråket. I sin tur bidrar undervisningen 

i hemspråk till att barnen utvecklar sitt modersmål.  

 

                                                 
2 Skolverket - Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter 
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Tvåspråkigheten ger den tvåspråkiga och tvåkulturella människan ett vidare spektrum av 

möjligheter än den enspråkiga och den som endast tillhör en kultur. Som tvåspråkig kan man 

till exempel leva och arbeta i ett annat land eller nära lära känna människor från ett annat 

land. Många föräldrar upplever att tvåspråkigheten har positiva effekter på deras barns 

tänkande som en följd av en bredare tillgång till idéer och erfarenheter samt den berikande 

upplevelsen av att de har kontakt med två kulturer. När man ska lära sig fler språk i livet är 

det en fördel om man är tvåspråkig, och flera forskningsresultat pekar på att det är lättare för 

tvåspråkiga att ta till sig ytterligare ett språk och att de skrider framåt fortare i sina 

språkstudier jämfört med dem som vuxit upp med endast ett språk. (Arnberg, 2004) Vem 

säger att den som är enspråkig inte har ett vidare spektrum av möjligheter? Ger 

tvåspråkigheten den tvåspråkiga och tvåkulturella människan alltid ett vidare spektrum av 

möjligheter än den enspråkiga eller skulle det kunna vara på ett annat sätt?  

 

Som tidigare antytts måste barn få möjlighet att möta båda språken, och skolan är skyldig3 att 

se till att det skapas möjligheter så att barnen får tillfälle att praktisera både sitt modersmål 

men också det majoritetsspråk som finns (Arnqvist, 1993). I kursplanen för modersmål i 

grundskolan (Skolverket 1994), som gavs ut i samband med Lpo 94, är målsättningen med 

undervisningen i modersmål att undervisningen syftar till att elever med annat hemspråk än 

svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark självkänsla och en klar 

uppfattning om sig själva och sin livssituation. (Tuomela, 2001)  

 

Alla barn och ungdomar i Sverige har samma rätt till utbildning oavsett bakgrund, och detta 

upplyser Skolverket4 om. De elever i den svenska grund- och gymnasieskolan som tillhör 

landets nationella minoriteter eller de elever som har annat modersmål än svenska har rätt till 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen är frivillig men kommunerna är 

skyldiga att anordna sådan för alla elever som har ett annat språk än svenska som dagligt 

umgängesspråk i hemmet.5  

 

Att behärska två språk är inte bekymmerfritt ute i den verkliga världen, exempelvis om båda 

språken är underutvecklade, då kommer barnet i ett underläge. Även om båda språken är 

underutvecklade kan vi kort nämna att det inte behöver innebära att barnet kommer i ett 

                                                 
3 Skolverket - Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter 
4 ibid. 
5 ibid. 
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underläge eftersom barnet istället på andra sätt kan vara väldigt kompetent. En annan 

svårighet som föräldrar upplever är den kraftansträngning som ofta krävs vid tvåspråkig 

uppfostran. Föräldrar måste planera för utvecklingen av barnets tvåspråkighet både noggrant 

och kreativt, och dessutom tenderar identiteten hos barnet vara ett problemområde. Ett 

alternativ till detta kan vara att man som förälder troligen planerar omedvetet hur barnen ska 

lära sig språket utan att behöva planera noggrant och kreativt. Om man exempelvis har ett 

barn som talar engelska och franska flytande, är det barnet fransk, engelskt eller anglofranskt 

då? Eller om ett barn talar engelska och ett minoritetsspråk som walesiska, är det barnet 

walesiskt, engelskt, brittiskt, europeiskt, anglo-walesiskt eller något annat? Eftersom det här 

handlar om identitet uppfattar vi det som att man kan vara både och, det beror helt enkelt på 

vart man känner att man hör hemma. (Baker, 1996) 

 

Man ska vara uppmärksam när barn börjar tveka att tala sitt modersmål menar Ladberg 

(2003). Hon skriver också att det är fara å färde när barnen vägrar att prata på sitt modersmål, 

inte endast för språket men också för barnets självkänsla och identitet. Dessutom blir den som 

börjar skämmas för sitt språk och sin identitet osäker på sig själv, samt att ett barn som inte 

känner sig tryggt med att identiteten är accepterad kan svara med motstånd när barnet pratar 

på sitt modersmål. 

 

Skutnabb-Kangas (1981) nämner att föräldrarna oftast vill att barnen ska lära sig deras språk. 

På grund av de ofta mycket komplicerade faktorerna i balansen mellan språken under olika 

skeden i barnets liv, finns en viss risk att barnet misslyckas med att bli ”fullständigt” 

tvåspråkig i en tvåspråkig familj. Det här kan man även uppfatta på det sättet att man aldrig 

kan bli ”fullständigt” tvåspråkig eftersom man lär så länge man lever, men Skutnabb-Kangas 

(1981) menar att barnet blir istället enspråkigt eller mycket dominant i det ena språket. 

Följderna kan vara negativa för hela familjen och barnet om barnet inte blir tvåspråkigt. 

Relationerna till föräldrarna kan bli sämre på grund av att de inte har samma modersmål. Barn 

från språkliga minoriteter har störst risk att misslyckas att bli tvåspråkiga, och detta är ett 

starkt argument för att skolan som system borde känna ett speciellt stort ansvar för barn med 

ett annat modersmål än svenskan. Om barnet inte har möjligheter att lära sig modersmålet 

ordentligt kan det innebära att barnet blir utestängt från kontakter med föräldrarna, deras 

ursprung och kultur.  
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För föräldrar till tvåspråkiga barn är det svårt att utveckla positiva attityder gentemot 

tvåspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet om föräldrarna upplever att deras språk och 

kulturella grupp inte uppskattas av majoritetsgruppens medlemmar. På skol- och samhällsnivå 

kan attityder påverka barnen när det exempelvis handlar om hur minoritetsspråket eller 

minoritetskulturen representeras i klassrummet, i kursmaterialet, i massmedier och så vidare. 

En viktig uppgift i framtiden är att hitta vägar att stödja tvåspråkighet och dubbelkulturell 

tillhörighet på alla nivåer, och inte enbart inom familjen utan även i förskolan och i skolan 

samt på olika områden inom arbetslivet och i samhället i allmänhet. (Arnberg, 2004) 

 

I följande citat sammanfattas en miljö som är positiv för tvåspråkig och dubbelkulturell 

anpassning: 

 
Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan och i samhället i stort 

och om tillhörighet till två kulturer betraktas som lika värdefull som 

tillhörighet till en enda kultur, så kommer barn och tonåringar som har kontakt 

med två kulturer att godta bägge istället för att avvisa eller bli avvisade av den 

ena eller den andra. (Grosjean, 1982, s 166, citerat i Arnberg, 2004, s 35). 

 

2.7 Uppsatsens problemprecisering 

Efter litteraturstudien finner vi att tvåspråkighetens fördelar och problem med att lära sig 

modersmålet verkar vara mångfacetterade och ibland även svåra att beskriva i ord. Därför har 

vi valt följande frågeställningar till vår undersökning: 

 

• Hur beskriver tvåspråkiga elever vilka fördelar som finns med att vara tvåspråkig?  

 

• Hur beskriver tvåspråkiga elever problem med att lära sig modersmålet? 
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3 Empiridel 
3.1 Metodbeskrivning 

Vår undersökning är kvalitativ och vi har använt oss av intervjuer med elever som är två- eller 

flerspråkiga för att undersöka vad de anser om att vara tvåspråkig. Carlsson (1984) skriver att 

det mest typiska för intervjun som datainsamlingsmetod är den diskreta kommunikationen 

mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Han nämner även att intervjun skiljer sig från 

ett vanligt samtal på många sätt, inte minst genom att den vetenskapliga intervjun alltid har ett 

bestämt syfte, och det är att ge intervjuaren ett bestämt slags information. Intervjuaren söker 

informationen, medan den som blir intervjuad ger informationen. 

 

Vidare skriver Carlsson (1984) att Cohen och Manion (1980) definierar den vetenskapliga 

intervjun på följande vis: 

 
a twoperson conversation initiated by the interviewer for the specific purpose 

of obtaining research-relevant information and focused by him on content 

specified by research objectives of systematic description, prediction or 

explanation (s 80) 

 

De kvalitativa metoderna innebär en ringa grad av formalisering, då metoden primärt har ett 

förstående syfte. Det väsentliga är inte att pröva om informationen har generell giltighet, utan 

det centrala blir istället att man genom olika sätt att samla in information dels kan få en 

djupare förståelse av det sammanhang som detta inryms i. Utmärkande drag för den 

kvalitativa metoden är närhet till den källa som informationen hämtas ifrån. (Holme och 

Solvang, 1997) För oss innebär detta rent konkret att våra intervjusvar är den information som 

vi har närhet till. 

 

3.2 Urval av respondenter 

Sammanlagt genomförde vi åtta intervjuer med elever som är två- eller flerspråkiga från 

skolorna där vi har vår verksamhetsförlagda utbildning. Urvalet av respondenter sker inte 

slumpmässigt eller på förhand i en kvalitativ undersökning, utan urvalet görs systematiskt 

utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade 

(Holme och Solvang, 1997). Vi har haft som kriterium att eleverna som vi intervjuar är mellan 

8 och 11 år gamla och att de har två- eller flerspråkig bakgrund. Med detta menar vi att de 

använder eller behärskar mer än ett språk, samt att de använder modersmålet i hemmet. Våra 
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handledare på skolorna där vi har vår verksamhetsförlagda utbildning har hjälpt oss med att 

samordna de olika intervjuerna. 

 

3.3 Metodkritik 

I kvalitativa undersökningar kan man ändra på uppläggningen under själva genomförandet av 

undersökningen, om man till exempel under undersökningens gång upptäcker att vissa 

frågeställningar glömts bort eller formulerats fel, kan man ändra detta. Styrkan i intervjuerna 

ligger i att de ger en ständigt bättre och mer grundläggande förståelse av de frågeställningar 

man arbetar med. Eftersom kvalitativa metoder syftar till att fånga individualiteten och den 

speciella livssituationen hos de elever som vi intervjuar, är informationen alltså anpassad efter 

elevernas egen situation. (Holme och Solvang, 1997) 

 

3.4 Etiska aspekter 

Innan vi fick tillfälle att påbörja våra intervjuer skickade vi brev till lärarna på skolan, och till 

föräldrarna till eleverna som vi hade avsikt att intervjua. Breven som vi skickat ut finns 

redovisade i bilaga 1 och 2. En grundläggande utgångspunkt för all form av 

samhällsforskning är respekt för medmänniskor, och det innebär att vi i vårt arbete skyddar 

psykisk och fysisk integritet för individen som bidrar med information. Vidare måste 

tystnadsplikten följas strikt samt säkerställandet att andra personer inte kan få reda på vem 

respondenten är. (Holme och Solvang, 1997) 

 

I breven som vi skickat ut poängterar vi att svarpersonernas medverkan är frivillig, och att all 

data som vi samlar in är konfidentiell. Vi nämner även att vi tänker använda fiktiva namn vid 

resultatredovisningen, samt att varken skolans eller kommunens namn uppges då största 

anonymitet kommer att råda. 

 

3.5 Uppläggning och genomförande 

Vi har valt att göra intervjuer med elever på två skolor, och för att få ut mer än genom att 

använda en enkätundersökning, valde vi att sitta ner och samtala med eleverna. Vi intervjuade 

fyra elever var på de skolorna där vi är placerade att genomföra vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare. Frågorna som vi valde att ställa till 

eleverna anser vi ger en inblick i hur de beskriver tvåspråkighetens fördelar samt problem att 

lära sig sitt modersmål. Frågorna finns framförda i bilaga 3. 
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3.5.1 Bearbetning av intervjumaterialet 

Vi sammanställde samtliga intervjuer genom att först skriva frågan och sedan redogöra för 

vad var och en av svarspersonerna svarade, och som vi tidigare nämnt har vi namngett våra 

svarspersoner med fiktiva namn. Efter att ha genomfört intervjuerna med hjälp av Mp3-

spelare transkriberade vi materialet. Då gjorde vi på det sättet att vi ställde samman fyra 

elevers intervjusvar var. Först lyssnade vi på vad varje elev svarade och därefter skrev vi ner 

svaret i ett textbehandlingsprogram samtidigt som vi lyssnade för att sedan kunna skriva ut 

intervjusvaren i papperskopior. Det blev ungefär tio sidor sammanlagt, och efter att vi 

transkriberat intervjuerna läste vi varandras intervjusvar tre gånger. Efter varje läsning skrev 

vi ner de utsagor som vi fann relevanta i förhållande till vår frågeställning, och därefter 

jämförde vi elevernas utsagor för att se skillnader och likheter bland dessa för att senare 

kunna använda utsagorna i resultatet, analysen och diskussionen.  

 



   

14 

 

4 Resultat och analys 
4.1 Sammanfattande beskrivning av intervjusvaren  

I det här avsnittet gör vi en sammanfattande beskrivning av vad dem som vi intervjuade 

svarade. 

 

Samtliga elever som vi intervjuade beskrev att det är väldigt bra att de kan deras modersmål, 

men några ansåg att det ibland kunde vara svårt att till exempel skriva, eller komma ihåg ord. 

Omkring hälften av eleverna hade modersmålsundervisning, några hade slutat på grund av att 

de inte tyckte att det var roligt att gå på modersmålsundervisningen, medan en elev tidigare 

hade haft privatundervisning i modersmålet.  

 

Minoriteten av eleverna beskriver några problem med att vara lära sig sitt modersmål. Alla 

intervjuade tycker att det är positivt att de lärt sig modersmålet eftersom de då kan 

kommunicera med släktingar och vänner där man talar ursprungsspråket. En elev berättar att 

det är roligt att kunna två språk för att då kan man prata hemligheter med dem som kan 

språket.  

 

Vidare beskriver några elever att det ibland är tråkigt och jobbigt att kunna två språk eftersom 

man då måste jobba extra mycket, men samtidigt är det väldigt bra att kunna ett annat språk 

om man vill åka till det landet där man pratar det språket. 

 

4.2 Tvåspråkighetens fördelar 

Tvåspråkiga personer har alltid möjlighet att välja språk, och i samtal med enspråkiga 

använder man självfallet det språk som talas av samtalspartnern. I samtal med andra 

tvåspråkiga har man ett val mellan de båda språken, och den vanliga bilden av invandrarbarn i 

Sverige är att de talar sitt modersmål i hemmet och svenska utanför hemmet. (Håkansson, 

1993) På följande sätt beskriver några elever som vi intervjuat: 

 
Jag pratar arabiska hemma, med mamma och pappa och mormor. Och ibland 

med mina kusiner (Elias, 9 år). 

 

Vi pratar svenska och spanska hemma. Jag pratar spanska med min pappa och 

min låtsasmamma. Med mina syskon pratar jag både svenska och spanska 

(Fabian, 10 år). 
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Hemma pratar jag mest svenska, men även arabiska och ibland franska. Med 

min lärare i franska pratar jag franska, med mina föräldrar pratar jag mest 

arabiska och svenska med min bror och alla andra, men ibland pratar jag 

arabiska med min bror också. När vi är utomlands pratar jag arabiska och 

franska för att dem inte kan svenska där (Adam, 8 år). 

 

Vi pratar nog mest spanska och lite svenska hemma. Jag pratar på spanska 

med min mamma och pappa, och jag väljer att prata spanska med mina 

föräldrar för att där de kommer ifrån talar man spanska (Daniella, 9 år). 

 

Adam talar mest svenska i hemmet och inte modersmålet, och som vi tidigare nämnt berättar 

Håkansson (1993) att den vanliga bilden är att tvåspråkiga barn pratar modersmålet i hemmet 

och svenska utanför hemmet. Den här bilden stämmer inte in i Adams situation och vi tror att 

det kan bero på att han mest pratar med sin bror i hemmet och då väljer han oftast svenskan. 

 

Något som Baker (1996) understryker är att det är en fördel för en tvåspråkig person att man 

äger två eller flera erfarenhetsvärldar med hänvisning till att tvåspråkighet ger möjlighet att 

uppleva två eller flera kulturer. Följande citat visar på att eleverna anser att det både är bra, 

och ibland även roligt att kunna fler språk: 
 

Jag tycker det är jättebra, det är bättre än att kunna bara ett språk. Alla vill 

kunna ett extra språk liksom, så man kan prata med andra från andra länder 

som kanske kan samma språk (Theo, 11 år) 

 

Jag tycker att det är bra att jag lärt mig spanska för att ibland är det inte så 

normalt att alla människor kan två språk och därför är jag ganska nöjd med att 

jag kan prata spanska. Det är roligt att man kan prata hemlisar med dem som 

också kan spanska (Daniella, 9 år). 

 

Det är bra att kunna många språk för att då lär jag mig mycket mer, olika 

saker om länderna och så. Jag tycker att det är bra att jag kan olika saker om 

olika länder. Det är bra att kunna många språk för att jag tycker att det är 

roligt (Adam, 8 år). 

 

Jag tycker att det är bra att jag kan spanska för att om jag inte skulle kunna 

prata spanska skulle jag inte kunna prata med mina kompisar i Spanien och 

alla andra som jag känner som kan spanska. Att prata spanska är roligt. Det är 



   

16 

 

bra att kunna ett annat språk om man vill åka till det landet där språket talas. 

Om jag skulle vara ifrån Spanien och kunna svenska skulle jag till exempel 

kunna prata med människorna som bor i Sverige (Fabian, 10 år). 

 

Det är bra att kunna två språk för att om man känner någon som inte kan 

svenska men som istället kan arabiska så kan jag prata med dem på det andra 

språket som båda kan istället (Elias, 9 år). 

 

Arnberg (2004) nämner att tvåspråkigheten ger den tvåspråkiga och tvåkulturella människan 

ett vidare spektrum av möjligheter än den enspråkiga och den som endast tillhör en kultur. 

Som tvåspråkig kan man till exempel leva och arbeta i ett annat land eller nära lära känna 

människor från ett annat land. Många föräldrar upplever att tvåspråkigheten har positiva 

effekter på deras barns tänkande som en följd av en bredare tillgång till idéer och 

erfarenheter samt den berikande upplevelsen av att de har kontakt med två kulturer.  

 
Det var mina föräldrar som bestämde att jag skulle lära mig franska för att jag 

ska kunna prata det om jag skulle vilja åka, bo eller arbeta i Frankrike när jag 

blir stor (Adam, 8 år). 

 

Baker (1996) skriver om att det ett viktigt beslut att uppfostra barn till tvåspråkighet. Han 

menar på att det kommer att påverka både barnen och föräldrarna för livet eftersom barnens 

identitet, sociala förhållanden, undervisning, sysselsättning, äktenskap, bostadsplats, resor och 

tankesätt kan komma att påverkas av att vara tvåspråkig. 
 

Rektorn har vänner i Spanien som inte kan svenska och eftersom hon inte kan 

skriva på spanska brukar jag få skriva korta brev som hon ger till mig och som 

hon vill skicka till dem (Fabian, 10 år). 

 

Fabian tycker att hans modersmål har hjälpt honom i skolan eftersom han brukar hjälpa 

rektorn på skolan att översätta brev som hon sedan skickar till vännerna som hon har i 

Spanien. Att hitta vägar att stödja tvåspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet på alla 

nivåer, och inte bara inom familjen, utan även i förskolan och skolan, är i framtiden en 

kolossalt viktig uppgift. Eftersom attityder på både skol- och samhällsnivå påverkar barnen 

när det till exempel handlar om hur minoritetsspråket eller minoritetskulturen representeras i 

klassrummet, i massmedier och så vidare är det alltså vägande att finna vägar att stödja 

tvåspråkighet. (Arnberg, 2004) 
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4.3 Hur beskriver eleverna hur de lärt sig sitt modersmål? 

Alla elever som vi intervjuat har lärt sig sitt modersmål genom att deras föräldrar har pratat 

med dem på modersmålet sedan de var små. För att stärka modersmålet och för att förankra 

språket i kroppsliga och lustfyllda erfarenheter kan man arbeta med rytm, rim, rörelse och 

musik. Läsning och berättande kan också ge barnet tillgång till ett mer varierat inflöde av 

modersmål.  

 
Jag har lärt mig arabiska eftersom min mamma och pappa och alla andra som 

jag känner alltid har pratar arabiska med mig sen jag var liten. Det var ingen 

som pratade svenska med mig hemma när jag var liten. Nu pratar jag svenska 

hemma bara ibland, för det mesta pratar jag arabiska hemma. Svenska pratar 

jag i skolan för att alla på skolan kan inte arabiska (Elias, 9 år). 

 

Jag lärde mig spanska för att mina föräldrar pratade det med mig när jag var 

liten bebis. Pappa kunde svenska men mamma höll på att lära sig så hon 

kunde bara spanska (Daniella, 9 år). 

 

Dessa citat kommer från två elever, men de resterande eleverna som vi intervjuat beskriver 

också att de på liknande sätt lärt sig modersmålet genom samtal med föräldrar och andra i 

deras närhet som talar språket. För att lära sig språken bättre berättar några elever följande: 

 
För att lära mig spanska bättre brukar jag fråga min pappa vad olika ord 

betyder eller hur man säger orden på spanska. Exempel vad är det där för djur 

och sådana saker brukar jag fråga. Jag brukar läsa böcker på spanska och 

sjunga ibland och det är roligt (Fabian, 10 år). 

 

Jag läser böcker på polska och pratar polska och jag brukar också kolla på 

filmer på polska för att lära mig mer (Theo, 11 år). 

 

För att komma ihåg spanskan bättre tränar jag på att läsa, stava och skriva på 

spanska. Jag läser böcker på spanska och tycker att det är roligt. Och ibland 

sjunger jag på spanska också. Just nu läser min mamma Harry Potter på 

spanska hemma och det är roligt (Daniella, 9 år). 

 

4.4 Problem med att lära sig modersmålet 

I en tvåspråkig familj finns det viss risk att barnet misslyckas med att bli fullständigt 

tvåspråkig, och istället blir barnet enspråkigt eller mycket dominant i det ena språket. 
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Konsekvenserna kan komma att bli negativa för hela familjen och även för barnet om barnet 

inte blir tvåspråkigt. Barnet kan bli utestängt från kontakter med föräldrarna, deras ursprung 

och kultur om barnet inte får möjlighet att lära sig modersmålet. (Skutnabb-Kangas, 1981) 

 
Dåligt att kunna två språk när mina kusiner som kan arabiska inte lyssnar när 

jag pratar på arabiska med dem för att de vill att jag bara pratar svenska med 

dem. Jag skulle vilja ändra på att jag inte behöver glömma bort arabiska ord 

(Elias, 9 år). 

 

Ibland har det varit svårt att lära sig spanska och det har varit tråkigt. Man 

måste jobba extra mycket. Det är jobbigt att kunna två språk för att det är svårt 

(Fabian, 10 år) 

 

Tråkigt att jag ibland glömmer bort ord på spanska. Jobbigt att jag ibland när 

vi varje år är i Argentina måste fråga mina föräldrar hur man säger på spanska 

eftersom jag har glömt bort det. Ibland är det jobbigt att stava till ord och 

kunna läsa och sådant. Jag är inte så jättebra på att läsa och skriva. Jag skulle 

vilja ändra på att vara lite bättre på att stava och läsa, och komma ihåg mer 

ord (Daniella). 

 

Jag vill prata svenska hemma, men det får jag inte av min mamma 

(Alexander, 8 år). 

 

Det kan vara ett problem om man som tvåspråkig blir mycket dominant i ett av språken, på 

grund av de ofta mycket komplicerade faktorerna i balansen mellan språken under olika 

skeden i barnets liv, finns en viss risk att barnet misslyckas med att bli fullständigt tvåspråkig 

i en tvåspråkig familj. Relationerna till föräldrarna kan bli sämre på grund av att de inte har 

samma modersmål. (Skutnabb-Kangas, 1981)  

 
Jag har en kompis som går i samma klass och han kan inte så bra polska för 

att han inte har lärt sig det. Jag kan inte konversera med honom och det är 

tråkigt (Theo, 11 år). 

 

I detta citat beskriver Theo att det är en svårighet att hans vän som också har ursprung från 

Polen inte behärskar polska tillräckligt, och det gör att de inte kan kommunicera med varandra. 
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4.5 Modersmålsundervisningens betydelse för tvåspråkiga elever 

Ett starkt argument för att skolan som system borde känna ett speciellt stort ansvar för barn 

med ett annat modersmål än svenskan, är att de barn som tillhör de språkliga minoriteterna 

har störst risk att misslyckas att bli tvåspråkiga (Skutnabb-Kangas, 1981). 

  
Jag brukade gå på modersmålsundervisning, men jag tröttnade, det var inte så 

kul. Det ska inte vara kul, men vi gjorde igenting och därför slutade jag för ett 

år sen (Theo, 11 år). 

 

Jag har hemspråk varje måndag, från klockan tre till fyra kanske. Läraren är 

ganska snäll, jag brukar få läsa lite eftersom jag inte är så bra på det. Jag läser 

och skriver och massa annat (Daniella, 9 år). 

 

Jag har hemspråk men jag tycker inte att det är så roligt eftersom man måste 

läsa olika saker. Jag har hemspråk en gång i veckan i en och en halv timme. 

Där brukar jag skriva av texter på arabiska, spela spel och läsa böcker. Jag 

tycker att det är bra att jag har lärt mig arabiska. Det är viktigt att jag inte 

glömmer bort arabiska eftersom jag då inte kan prata med mormor för att hon 

kan inte svenska (Elias, 9 år). 

 

Skolverket6 upplyser att de elever i den svenska grund- och gymnasieskolan som tillhör 

landets nationella minoriteter eller de elever som har annat modersmål än svenska har rätt till 

modersmålsundervisning. Skutnabb-Kangas (1981) nämner dessutom att om barnen inte får 

möjlighet att lära sig modersmålet ordentligt kan det innebära att de blir utestängda från 

kontakter med föräldrarna, deras ursprung och kultur, samt att risken för rotlöshet, 

identitetssvårigheter och känsla av främlingskap är stor. 

 

Ungefär hälften av eleverna som vi har intervjuat har inte någon form av 

modersmålsundervisning i skolan. De har lärt sig modersmålet genom samtal i hemmet, och 

ibland även med hjälp av privatundervisning i modersmålet. Ronaldo har inte kunnat gå på 

modersmålsundervisningen eftersom den är lagd efter hans ordinarie skoltid.  

 
Jag har lärt mig portugisiska genom att mamma har pratat lite med mig och 

jag gick på någon portugisisk skola som jag gick på tisdagar men nu har jag 

slutat (Ronaldo, 8 år). 

                                                 
6 Skolverket - Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter 
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4.6 Analys med tolkning 

Eleverna som vi intervjuat tycker att det är bra att de har lärt sig modersmålet, och det kan 

bero på att elevernas föräldrar haft positiv inställning till sitt språk. Om eleverna kan 

modersmålet underlättas kommunikationen med både släktingar och vänner som inte 

behärskar svenska. Alla intervjuade tycker att det är positivt att de lärt sig modersmålet 

eftersom de då kan kommunicera med släktingar och vänner där man talar ursprungsspråket. 

Daniella (s. 15) berättar att det dessutom är roligt att kunna två språk för att då kan man prata 

hemligheter med dem som kan språket. När man är tvåspråkig kan man mer än ett språk och 

det innebär att man kan välja vilket språk man vill tala. Som Håkansson (1993) nämner 

använder tvåspråkiga i samtal med enspråkiga det språk som talas av samtalspartnern, medan 

man i samtal med andra tvåspråkiga som har samma modersmål har ett val mellan de båda 

språken. I sitt hem pratar Adam (s. 15) svenska och inte modersmålet och en förklaring till 

detta kan vara att Adam mest pratar med sin bror i hemmet. För att när Adam pratar med sin 

bror har han berättat att han då oftast väljer att prata på svenska.  

 

Det är viktigt att skapa motivation hos tvåspråkiga elever så att de får möjligheter att utveckla 

sitt modersmål eftersom det kommer att påverka barnen men även föräldrarna för livet. Enligt 

Baker (1996) är det ett viktigt beslut att uppfostra barn till tvåspråkighet eftersom barnens 

identitet, sociala förhållanden, undervisning, sysselsättning, äktenskap, bostadsplats, resor och 

tankesätt kan komma att påverkas av att vara tvåspråkig. På Fabians (s. 16) skola har rektorn 

motiverat honom att använda modersmålet för att det ska utvecklas. Han brukar hjälpa rektorn 

på skolan att översätta brev som hon sedan skickar till vännerna som hon har i Spanien. 

Arnberg (2004) betonar att det är en väldigt viktigt uppgift att hitta vägar att stödja 

tvåspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet på alla nivåer, och inte bara inom familjen, utan 

även i förskolan och skolan. Rektorn på Fabians skola hittar vägar att stödja Fabians 

tvåspråkiga tillhörighet genom att stimulera honom att använda och därmed utveckla 

modersmålet.  

 

Eleverna som vi intervjuat anser att det inte enbart finns fördelar med att vara tvåspråkig, de 

menar också att det finns problem med att vara tvåspråkig. Ett problem för Fabian (s. 18) är 

att han tycker att det ibland har varit både svårt och tråkigt. Alexander (s. 18) beskriver ett 

problem att lära sig sitt modersmål att han endast måste prata modersmålet hemma eftersom 

hans mamma säger det. Dessa utdrag från intervjuerna visar att de tvåspråkiga eleverna talar 
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modersmålet till mestadels i hemmet och svenskan utanför hemmet. Till skillnad från 

Alexander betonar Elias (s. 18) bland annat att det är dåligt att vara tvåspråkig då de som 

också kan samma språk inte lyssnar eller vill prata med honom på arabiska som är 

modersmålet. Några elever beskriver att det är tråkigt att vara tvåspråkig eftersom de ibland 

glömmer bort ord på modersmålet. Daniella (s. 18) berättar att det är jobbigt att hon måste 

fråga hennes föräldrar om hur man säger saker och ting på modersmålet till följd av att hon 

glömt bort det. Fabian (s. 17) brukar istället fråga sin pappa vad olika ord betyder eller hur 

man säger orden på spanska för att lära sig orden bättre. Han brukar till exempel fråga vad det 

är för djur och liknande. 
 

För tvåspråkiga elever har undervisning i modersmålet stor betydelse då den bidrar till att 

utveckla barns och elevers personlighet, trygghet samt självkänsla. Detta redovisar Skolverket 

(2002) i rapporten  Attityder till modersmål och integration. I rapporten framkommer även att 

förståelsen för den egna kulturen underlättas genom modersmålsundervisningen, samt att 

undervisningen även fungerar som kulturförmedlare till andra kulturer. När det handlar om 

kommunikationen blir det enklare att kommunicera med framförallt föräldrar, men även med 

släktingar och vänner om man har modersmålsundervisning. Den här bilden stämmer inte in 

på några av eleverna som vi intervjuat, eftersom de lärt sig modersmålet genom samtal med 

föräldrar eller andra vuxna i hemmet. I Ronaldos (s. 19) fall har privatundervisning i 

modersmålet varit till hjälp för att han ska utvecklas i modersmålet. 
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5 Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur tvåspråkiga elever beskriver problem med 

att lära sig modersmålet och vilka fördelar som finns med att vara tvåspråkig. Genom att ha 

läst och kopplat vår undersökning till litteratur som finns inom ämnesområdet, och även 

genom att ha intervjuat tvåspråkiga elever anser vi att vi har uppnått vårt syfte.  

 

Det mesta av den litteratur som vi bearbetat menar på att fördelarna med att vara tvåspråkig 

överväger de hinder som finns med att vara tvåspråkig. Baker (1996) skriver att det finns 

många fördelar och mycket få nackdelar med att vara tvåspråkig eftersom en tvåspråkig 

person har möjlighet att kommunicera med flera olika grupper av människor än en enspråkig. 

En fördel för en tvåspråkig person är att man äger två eller flera erfarenhetsvärldar eftersom 

tvåspråkighet ger möjlighet att uppleva två eller flera kulturer (Baker, 1996). För oss som 

själva behärskar fler än ett språk är språk inte bara ett språk för oss, utan för oss innebär 

språket också kultur. Vi har genom språket lärt oss kulturen, vi har växt in i den, och om vi 

skulle hindras från att använda vårt eller våra språk är vi ganska säkra på att det därmed skulle 

bli svårare för oss att ha kvar och utveckla vår eller våra kulturer.  

 

Vi bedömer att det är väldigt viktigt att kunna kommunicera på det egna modersmålet, dels 

för att stärka den personliga och kulturella identiteten men även för att stärka den svenska 

språkutvecklingen. Vi tror att modersmålsundervisningen är viktig för eleverna för att genom 

jämförelser mellan egna och andras kulturella erfarenheter bidrar undervisning till att öka 

förståelsen och toleransen mellan människor. Ett rikt språk ger självförtroende, trygghet i 

olika situationer och möjlighet att utveckla och uttrycka sin personlighet, men det är också 

viktigt att tänka på att attityder i samhällen gör att språk har olika status. Ett barn som till 

exempel har engelska som modersmål uppmuntras kanske mer än ett barn som talar kurdiska 

eftersom vi tror att engelska anses viktigare att kunna.  

 

För att utveckla sitt modersmål måste man ha många tillfällen att använda språket uppfattar 

det vi som. Talar man språket med fler personer så kommer man säkerligen att prata om fler 

olika ämnen på modersmålet och detta kommer i sin tur berika och stärka de språk man lär 

sig. Om modersmålet exempelvis endast används i familjen och inte av någon annan i barnets 

omgivning kan språket bli begränsat. Som vi tidigare tagit upp berättar en av de tvåspråkiga 

elever som vi intervjuat vid namn Fabian (s. 16) att rektorn på hans skola har vänner i Spanien 
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som inte kan svenska, och då brukar han hjälpa rektorn genom att skriva korta brev till 

rektorns vänner i Spanien. Vi kan konstatera att rektorn på Fabians skola har stimulerat 

honom att använda modersmålet genom att ge honom tillfälle att skriva brev till hennes 

vänner i Spanien. Som Ladberg (2000) beskriver kan man genom att ge barnen tillfälle att 

skriva brev eller e-post på det egna modersmålet stimulera till att barnet vill använda språket.  

 

Alla intervjuade tycker att det är positivt att de lärt sig modersmålet eftersom de då kan 

kommunicera med släktingar och vänner som talar ursprungsspråket. En elev berättar att det 

är roligt att kunna två språk för att då kan man prata hemligheter med dem som kan språket. 

Av de elever som vi intervjuat hade ungefär hälften av dem undervisning i modersmålet, 

några hade slutat på grund av att de inte tyckte att det var roligt att gå på 

modersmålsundervisningen. Ronaldo (s. 19) som är en av våra intervjupersoner har inte 

kunnat gå på modersmålsundervisningen av den orsaken att den är lagd efter ordinarie skoltid, 

men han har istället haft privatundervisning i modersmålet tidigare. 

 

Våra tankar när det gäller modersmålsundervisningen är att den är betydelsefull. Inte minst 

eftersom undervisningen eventuellt kan vara till hjälp för att man bättre ska kunna förstå 

andra kulturer och människor, men framför allt är undervisningen betydelsefull för att man 

ska få utvecklas i språket och kulturen. Om barnet inte har möjligheter att lära sig 

modersmålet ordentligt kan det innebära att barnet blir utestängt från kontakter med 

föräldrarna, deras ursprung och kultur. Vi håller med om att barnet kan bli utestängt från 

kontakter med deras ursprung och kultur om det inte får möjligheter att lära sig modersmålet 

ordentligt eftersom det då kan uppstå kulturkrockar som leder till detta. Samtidigt har vi 

intryck av att det låter hårt att det finns risk för rotlöshet, identitetssvårigheter och att risken 

för alienation är stor om barnet inte får lära sig språket ordentligt, och vi har en uppfattning 

om att det inte behöver vara på det sättet. Samtidigt vill vi poängtera att undervisningen ofta 

bedrivs på olämplig tid, ibland är det under den ordinarie skoltiden, men som i Ronaldos fall 

är det efter ordinarie skoltid som undervisningen i modersmålet bedrivs. Som Axelsson 

(2004) skriver om är detta att modersmålsundervisningen bedrivs på olämplig tid ett 

förekommande problem. Av den anledningen skulle man kunna förbättra detta genom att i 

skolan para ihop elever med samma modersmål så att de kan hjälpa varandra i 

språkutvecklingen för att på så sätt stärka elevernas självkänsla och identitet. Vi finner det 

även tänkvärt att poängtera de möjligheter som finns att skapa klasser där modersmålet och 
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det svenska språket fördelas lika i undervisning och lärande. För att förverkliga detta behövs 

en tvåspråkig lärare eller en lärare för varje språk som arbetar tillsammans påpekar Axelsson 

(2004). För att fördelarna med modersmålsundervisningen ska kunna tas tillvara bedömer vi 

att den medvetet kan integreras med den ordinarie undervisningen. Återigen vill vi upplysa 

om att samspelet mellan lärarna i modersmålet och lärarna i de övriga ämnena är viktigt för 

att bland annat stimulera eleverna. Vi tycker också att det i undervisningen måste ges 

möjligheter till att uppmuntra eleverna att uttrycka sin personlighet, och enligt Cummins 

(2001) kan det verkställas genom att man använder olika former av muntlig och skriftlig 

språkanvändning. 

 

I rapporten Attityder till modersmål och integration redovisar Skolverket (2002) en 

undersökning där fokus är attityder till modersmålsstöd i förskolan och 

modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Några av de negativa inställningarna 

som framkommer i undersökningen gällande modersmålsstöd och modersmålsundervisning är 

dessa: 

• Organisation, ansvar och resurser 

Resurserna har minskat och gruppernas storlek har ökat, och när det gäller organisationen 

så är den rörig och det brister även när det är fråga om verksamhetens innehåll, kvalitet 

och lärarnas kompetens/behörighet.  

• Tider, lokaler och gruppnivå 

Modersmålsundervisningen bedrivs då både elever och lärare är trötta, det vill säga sen 

eftermiddag eller på otacksam tid. Lokalerna är dåliga, och ibland får elever åka till en 

annan skola för att få undervisning. Utöver detta har grupperna för litet tid till sitt 

förfogande samt att det är stora skillnader på kunskapsnivån i undervisningsgrupperna. 

 

Enligt denna undersökning har bland annat resurserna minskat och gruppernas storlek 

minskat, och när det handlar om organisationen så är den rörig och det brister när det gäller 

modersmålsundervisningens innehåll, kvalitet och det brister även i lärarnas kvalifikation. Vår 

intervjuperson Theo (s. 19) beskriver att han tröttnade på att gå på modersmålsundervisningen 

eftersom det inte var kul. Han poängterar att det inte ska vara kul på undervisningen, men han 

menar att dem helt enkelt inte gjorde någonting och därför slutade han. 
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Med stöd av Håkansson (1993) är en fördel med att vara tvåspråkig att man alltid har 

möjlighet att välja språk. I samtal med enspråkiga använder man självfallet det språk som 

talas av samtalspartnern. I samtal med andra tvåspråkiga har man ett val mellan de båda 

språken om de behärskar samma språk. Baker (1996) understryker att det finns många 

fördelar och mycket få nackdelar med att vara tvåspråkig eftersom en tvåspråkig person har 

möjlighet att kommunicera med flera olika grupper av människor än en enspråkig. En fördel 

för en tvåspråkig person är att man äger två eller flera erfarenhetsvärldar med hänvisning till 

att tvåspråkighet ger möjlighet att uppleva två eller flera kulturer, men för oss kan den 

enspråkiga och den som endast tillhör en kultur också ha ett vidare spektrum av möjligheter 

som att till exempel leva och arbeta i ett annat land eller nära lära känna människor från ett 

annat land.  

 

Eleverna som vi intervjuat instämmer när det gäller deras möjligheter att välja språk som 

tvåspråkiga, och Adam (s. 15) berättar att han hemma pratar mest svenska, men att det även 

förekommer arabiska och franska. Han pratar franska med sin lärare i franska och arabiska 

pratar han mest med sina föräldrar medan han oftast talar på svenska med sin bror. 

 

I resultatet framkommer att de flesta av de elever som vi intervjuat tycker att det är bra att de 

fått lära sig sitt modersmål. Dessvärre nämner eleverna även att det finns problem med att 

lära sig sitt modersmål och för Fabian (s. 18) är ett problem att han tycker att det kan vara 

både tråkigt och svårt ibland. Alexander (s. 18) som också är tvåspråkig berättar att en 

svårighet för honom är att han endast måste prata modersmålet hemma eftersom hans 

mamma kräver det. Av de egna erfarenheter som vi har vill vi säga att vi har förståelse för 

hur mamman till den här eleven resonerar. Vi har i våra hem nästan, eller mer ofta än sällan, 

enbart samtalat på våra respektive modersmål, med våra föräldrar eller våra barn och det har i 

sin tur bidragit till att utvecklingen i modersmålet stärkts.  De flesta av våra svarspersoner 

nämner att det ibland är tråkigt och jobbigt, men även svårt att vara tvåspråkig eftersom man 

ofta glömmer bort ord på modersmålet. För Daniella (s. 18) är det väldigt tråkigt att hon 

ibland glömmer bort ord på spanska, och att när hon varje år är i Argentina måste hon fråga 

hennes föräldrar hur man säger saker och ting på spanska eftersom hon glömt bort det. 

 

Några svårigheter som eleverna som vi intervjuat lyfter fram är att det är dåligt att kunna två 

språk när de som också kan språket inte lyssnar eller vill prata det språket. Elias (s. 18) 
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berättar att det är dåligt att kunna två språk eftersom hans kusiner som också kan arabiska inte 

lyssnar på honom när han pratar med dem på arabiska. Kusinerna vill att Elias bara ska prata 

på svenska med dem. Han säger också att det är dåligt att vara tvåspråkig eftersom man ofta 

glömmer bort ord, och det är något han skulle vilja ändra på. 
 

Slutligen vill vi markera att det är viktigt att föräldrar till tvåspråkiga barn motiverar och 

fostrar barnen tvåspråkigt, samt att föräldrarna ger denna uppgift att motivera och fostra 

barnen tvåspråkigt hög prioritet. Våra tankar när det gäller detta, handlar mycket om att det är 

möjligt att fostra barn tvåspråkigt i varje familj, men då måste föräldrarna få rätt information 

inom ämnet och dess effekter, och bli medvetna om den viktiga roll de spelar i detta avseende.  
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Bilagor Bilaga 1 
 

 
 
 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande. 
Handledare: Monika Ringborg 
 
 
 
 
Kära lärare! 
 
Vi heter Saba Tekle och Fari Janbakhsh och är studenter på Lärarhögskolan. Under HT-06 
skriver vi vår C-uppsats. Vår uppsats kommer att handla om ”Tvåspråkighet” – en 
undersökning där tvåspråkiga elever beskriver fördelarna och nackdelarna med att vara 
tvåspråkig. 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur tvåspråkiga elever beskriver vilka fördelar 
och nackdelar som finns med att vara tvåspråkig. 
 
Som grund för vår undersökning vill vi intervjua elever som är tvåspråkiga.  
 
Naturligtvis är er medverkan frivillig men vi ser gärna att ni tar chansen att hjälpa oss. All 
data som vi samlar in är konfidentiell. Vi har tystnadsplikt och kommer endast använda det 
insamlade materialet i denna undersökning. Vi kommer att använda fiktiva namn vid 
resultatredovisning och varken skolans eller kommunens namn uppges då största anonymitet 
kommer att råda. 
 
Om ni har några frågor, kontakta oss gärna. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Saba och Fari 
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Bilaga 2 
 
Kära föräldrar! 
 
Vi heter Saba Tekle och Fari Janbakhsh och är studenter på Lärarhögskolan. Under HT-06 
skriver vi vår C-uppsats. Vår uppsats kommer att handla om ”Tvåspråkighet” – en 
undersökning där tvåspråkiga elever beskriver fördelarna och nackdelarna med att vara 
tvåspråkig. 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur tvåspråkiga elever beskriver vilka fördelar 
och nackdelar som finns med att vara tvåspråkig. 
 
Som grund för vår undersökning vill vi intervjua elever som är tvåspråkiga.  
 
Naturligtvis är er medverkan frivillig men vi ser gärna att ni tar chansen att hjälpa oss. All 
data som vi samlar in är konfidentiell. Vi har tystnadsplikt och kommer endast använda det 
insamlade materialet i denna undersökning. Vi kommer att använda fiktiva namn vid 
resultatredovisning och varken skolans eller kommunens namn uppges då största anonymitet 
kommer att råda. 
 
Vi behöver tillåtelse från Er föräldrar för att genomföra undersökningen med eleverna. 
 
Om ni har några frågor, kontakta oss gärna. 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Saba och Fari 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed tillåter jag/vi att mitt/vårt barn medverkar i undersökningen: 
 

Ja   Nej        
 
 
Barnets namn: 
 
 
Målsmans underskrift:________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till eleverna 
 

1. Vilket språk talar ni hemma? Med vilka pratar du det språket? Varför 
väljer du att prata det? 

  
2. När började du prata på ditt modersmål?  

 
3. Kan du berätta hur det är att kunna ett annat språk förutom svenskan i 

skolan? 
 

4. Har det hjälpt dig i skolan att du kan ett annat språk än svenskan? Hur då? 
 

5. Har du modersmålsundervisning i skolan? Vad tycker du om det? Vad 
brukar ni göra? 

 
6. Tycker du att det är bra att du har lärt dig ditt modersmål? Vad har varit 

roligt? Vad har varit tråkigt? 
 

7. Vad tycker du är bra med att kunna två språk? Varför tycker du det? 
 
8. Vad tycker du är dåligt med att kunna två språk? Vad skulle du vilja ändra 

på? 
 

9. Hur har du lärt dig ditt modersmål? Vad gör du för att lära dig ditt 
modersmål bättre? Läser du böcker på ditt modersmål? Brukar du sjunga 
på modersmålet? Får du lyssna på sagor på modersmålet? 
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