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Abstract 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur eleverna upplever samarbetet mellan 

hemmiljön och skolmiljön vad gäller undervisningen av arabiska som modersmål. Metoden 

som användes är enkätundersökning, innehållande tjugo deltagare. Resultaten av enkäten 

visade att majoriteten cirka 75% av eleverna valde själva, var motiverade och trivdes med 

modersmål och att de sena lektionerna och längde på dem inte var ett problem. Mer än 80% 

av eleverna fick stöd hemifrån, såsom hjälp med läxor, de talar arabiska hemma, föräldrarna 

uppmuntrar till inlärning och möjligheter till deltagande i arabiska högtider. Det var cirka 

60% som tittar på arabiska medier och kommunicera med sina kompisar på arabiska, samt 

75% av eleverna hade inga problem med läsförståelsen. Varierande intresse visades kring 

olika teman, såsom faktatext, skönlitteratur, kultur och filmer. Det var 40% respektive 35% 

vill jobba enskilt och grupparbete och majoriteten av eleverna (70%) vill satsa på skrivande 

och läsande. Kommentarer till studien visade positiva attityder till modersmålsundervisning 

på arabiska samt till enkätfrågorna. 

 

Nyckelord: arabiska, modersmålundervisning, modersmålselev, modersmålslärare och 

enkätstudie 
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1.Inledning 
 

I Sverige är skolan en pedagogisk och demokratisk institution som skall vara öppen för alla 

barn och ungdomar oberoende av deras genus, etnicitet och socioekonomiska bakgrund och 

med fokus på mångfald. Det innebär också att nyanlända barn har möjlighet att gå i skolan. 

Skolan är en rättighet som alla barn i Sverige har tillgång till för att utvecklas på bästa sätt. 

Samtidigt är det en skyldighet, det vill säga, att man ska delta i skolundervisningen, detta 

kallas för skolplikt. 

Svenska skolor har elever med olika språkbakgrund, eftersom vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle, dvs ett samhälle där människor från flera olika kulturer lever och samverkar 

tillsammans. Flerspråkiga elever är en mer vanlig företeelse i dag än för tre decennier sedan 

(Otterup 2018, s.1–2). Dessa elever har rätt till undervisning i sitt språk, genom ett ämne som 

kallas modersmål, enligt skollagen (skolverket 2017, s. 81). 

Ämnet modersmål etablerades i slutet av sextiotalet. Utvecklingen av forskning i ämnet har 

tagit fart först under de senaste åren på grund av en ökning av immigranter till Sverige, därför 

finns det begränsad forskning om ämnet modersmål arabiska.  

Jag jobbar som modersmålslärare i arabiska i en mellanstor kommun. 

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne, det finns i grundskolan och gymnasieskolan. 

Lektionen varierar mellan 40 till 60 minuter per vecka. Eleverna är heterogena, dvs det är en 

blandning mellan arabisktalande och kurdisktalande som kommer från olika arabiska länder, 

med olika dialekter och olika familjeförhållanden samt inställning till utbildning och de 

verkar ha olika hög grad av engagemang i modersmålinlärningen. Målet med den här 

uppsatsen är att ta reda på hur eleverna upplever arabiska modersmålsundervisning i samband 

med skolan och hemmet idag. 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Målet med den här uppsatsen är att ta reda på elevernas upplevelse av 

modersmålsundervisning av arabiska i klassrummet och hur samarbetet mellan skolan och 

hemmet fungerar i detta avseende. Med undervisning menas i det här fallet en lektion med en 

instruerande lärare. 

Frågeställningar: 

1. Hur påverkar omgivande faktorer, sena lektionstider och kort undervisningstid, 

elevernas engagemang vid modersmålsundervisning i arabiska? 

2. Hur upplever eleverna samarbete mellan hemmet och klassrummet? 
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3. Bakgrund  
 

3.1 Modersmål 
 

Modersmålet är det första verktyg som barn använder för att kommunicera med sin 

närmaste omgivning (familjen), detta är språket som barn lär sig först (förstaspråk) 

för att använda i hemmiljön. Medan utanför hemmet (förskola) kommer 

andraspråk att läras och användas, det vill säga svenska som andra språk.  

Det finns två sätt att lära sig ett språk, formellt och informellt. Språket som lärs på 

ett informellt sätt, sker hemma på egen hand utan lärare, medan det språk som lärs 

på ett formellt sätt sker i skolan med hjälp av lärare. Skolan har en viktig roll för 

elevernas språkinlärning och utveckling, såsom modersmål och svenska som 

andraspråk. Detta har stor betydelse för tvåspråkiga barns utveckling, vad som 

gäller tankeförmågans utveckling, identitetsutveckling och kulturtillhörighet. 

(Paulin 1993, s. 22–27).   

  

3.2 Arabiska modersmålet är näst störst i Sverige 
 

Enligt språkvetare Mikael Parkvall (2018) vid Stockholms universitet, har det 

arabiska språket hamnat på första plats i minoritetsspråks rangordning. Troligtvis 

finns mer än 200 000 invånare som har arabiska som modersmål i Sverige hävdar 

Parkvall. Däremot visar statistik från 2012 att antalet arabisktalande kommer efter 

antalet finsktalande enligt språktidning (Parkvall 2016, s.1). Rapporter från 

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, (statistiken från 2009) 

uppvisar att arabiska språket kommer i tredje plats i Sveriges språkstorlekordning 

(Parkvall 2009, s.160). Ökade antalet av arabisktalande beror delvis på de 

flyktingar som har kommit från arabiska länder de senaste åren, särskilt från Irak 

och Syrien. Arabiska är ett av de fem största språken i världen. Statistiska källor 

om antal arabisktalande varierar mycket. I hela världen finns det ca 450 miljoner 

människor som talar arabiska främst i mellanöstern och av de som har 

modersmålet som arabiska finns det ca. 295 miljoner människor. (Thomas 2010, 

Illustrerad vetenskap). 
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3.3 Översikt över arabiska språket 
 

Arabiska språket skiljer sig radikalt från svenska språket. Det har ett annat alfabet 

än det latinska bokstäverna och annan läs- och skrivriktning, det vill säga från 

höger till vänster. Det finns 28 bokstäver med tre vokaler och 25 konsonanter. Vid 

skrivandet måste bokstäverna bindas ihop tillsammans för att skapa ett ord eller 

verb, samtidigt ändrar bokstäverna utseende när de kommer först, i mitten eller på 

slutet av ett ord. Dessutom finns det olika små skrivtecken s.k. diakritiska tecken 

som ligger till en över eller under bokstav. Dessa kan påverka hela 

meningsfunktionen i uttal och betydelse (Jungbeck & Obeid 1994, s. 7–17)  

Vad som gäller språkgrammatik, är grammatiken på arabiska språket mycket 

detaljerad och det innebär många regler. Exempelvis ett ord eller ett verb på 

arabiska kan komma i olika former som passar arabiska genus, såsom maskulinum 

och femininum, två män eller två kvinnor och flera män eller flera kvinnor. Det är 

samma sak som gäller verb i presens, perfekts, imperfekts eller imperativs tid som 

hänger ihop med genusegenskap (Jungbeck & Obeid 1994, s. 5 – 6).  

 

3.4 Skillnader i arabiska modersmålanvändning i skolan och hemmet 
 

Språkanvändning av arabiska modersmål i skolan är inte samma språk som talas i 

hemmet. Det låter otydlig och lite konstig för svensktalande person men för 

arabisktalande är skillnaden tydlig. Förklaring till detta är att det finns stora 

skillnader mellan arabiskt språk talat i hemmiljön och i skolmiljön. 

Skillnadsgrader är inte jämförbar med svenska språket i hemmet och skolmiljön. 

Medan det finns ett gemensamt arabiskt språk som används i skolmiljöns 

undervisning i alla länder. 

Arabiska modersmål som eleverna lär sig i skolan skiljer sig från det arabiska 

språket eller den dialekt (ej skriftbundna) som talas hemma med föräldrar. 

Skillnaderna mellan riksarabiska och de olika arabiska dialekter som talas i varje 

arabiskt land är stor. Denna ligger i ordförråd, det vill säga att det finns olika ord 

mellan dessa, samt varje dialekt har olika ord och uttal för samma sak. Att tala 

arabiska i hemmet med sina föräldrar är inte det samma när man börjar studera i 

skolan. När eleverna börjar i skolan lär de sig det som kallas riksarabiska eller 

standardarabiska, vilket är det språket som ligger till grund för den arabiska 

skriften. Standardarabiska är alltså inget modersmål, utan något man lär sig i 
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skolan (Avery 2017, s 136–137). Utan att ha kunskap på standardarabiska kan man 

varken förstå eller kommunicera med massmedia, läsa eller skriva. Detta är basen 

för utbildning och är nödvändigt för att klara vanliga arbetsuppgifter i samhället. 

Eftersom allt som är skrivet ”ex. på alla produkter, tidningar” eller talat ”tv 

nyheter” är på riksarabiska (Jungbeck & Obeid 1994, s. 5).  

 

3.5 Från hemspråksundervisning till modersmålsundervisning 
 

Begreppet hemspråksundervisning infördes år 1968 av det svenska 

utbildningsväsendet fram till 1997, regeringen bestämde då att byta ut termen 

hemspråk mot modersmål. Eftersom hemspråk är ett begrepp som kan uppfattas 

gälla i informella sammanhang, såsom hemmet och familjen. Medan modersmål 

tyder på att det är förstaspråket som barn lär sig att tala och det kan vara samtidigt 

flera modersmål om t.ex. föräldrarna har olika språk. Utbytet av termen hemspråk 

mot modersmål kan medverka till att lyfta fram betydelsen av undervisningen och 

markera att denna måste kunna genomföras som annan språkundervisning i skolan. 

(Utbildningsutskottet betänkande 1996/97 UBU 12). 

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och 

tankeutveckling (Skolverket 2017, s. 81). Ett välutvecklat modersmål ger bra 

förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Modersmålsundervisningen 

ger elever nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och 

mycket annat som hjälper barnet att lära känna igen sina rötter (Skolverket 2018). 

Att ha ett extra språk är betydelsefullt för att förstå hur samhället, kulturer och 

människor fungerar och vad som är skillnader eller likheter som finns mellan dem. 

Modersmålet underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden 

(Skolverket 2017, s.81). 

Enligt läroplansmål skall modersmålsämnet ge möjlighet till eleverna att kunna 

formulera sig och kommunicera i både tal och skrift, att anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang, att använda sitt modersmål som ett medel för 

sin språkutveckling och sitt lärande, läsa och analysera olika litteratur texter, samt 

att reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i området 

där det talas utifrån jämförelse med svenskt förhållande (Skolverket 2017, s. 81).  

Skolan kan främja ett föräldraengagemang genom att skolpersonal och föräldrar 

träffas i olika sammanhang. Mötet i sig innebär inte bara aktivitet såsom 
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rutininformation till föräldrar, utan det bör skapas en betydelsefull atmosfär kring 

dessa sammanträden. Enligt den amerikanska forskare William H Jeynes 

forskningresultat av studier i samband med föräldramöte i skolan, hävdar han att 

omtanke, respekt och mottaglighet från skolan kännetecknar ett professionellt 

bemötande av föräldrar (Skolverket 2014, s. 28–29). 

Angående möten till modersmålslärare och föräldrar, anser Al fakir, Lahdenperä & 

Strandberg, (2011, s.70–74) att detta samarbetet ske utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt. Begreppet ”interkulturellt” handlar om förståelse av olika sociala 

koder och fördomar, som har betydelse för föräldrar trygghet och förtroende till 

skolan. Detta i sin tur kan ge ett bra ömsesidigt samarbete mellan skolan och 

hemmet, som ger elevstöd vid inlärning. 

 

3.6 Didaktiska aspekter om modersmålsundervisning 
 

Det finns olika didaktiska aspekter om modersmålsundervisning som jag lyfter 

fram nedan. Undervisningen om språkets regler är nödvändigt för att eleverna ska 

kunna formulera och utrycka sig på ett korrekt sätt. Detta sker genom att eleverna 

utvecklar kunskaper om språkets uppbyggnad, hur kan de urskilja språkliga 

strukturer och följa språkliga normer. Till exempel är grammatiken en mycket 

viktig del vid inlärning av språket, med ett villkor att undervisningen ska anpassas 

till elevernas kunskapsnivå. Skolverket betonar att kunna språkets form, struktur 

och normer i sig är ett hjälpmedel för språkets utveckling i kommunikation på ett 

professionellt sätt i framtiden (Skolverket 2011, s.7). 

Varför ska jag lyfta fram betydelsen av modersmålsundervisning? Eftersom 

modersmål kan hjälpa barnens inlärning i andra skolämnen. Detta sker genom att 

eleverna ska känna att ämnet har stor betydelse för dem själva, eftersom detta 

språk är deras gemensamma identitet, som de kan kommunicera genom och växla 

tankar och idéer med varandra (skolverket 2011, s.7–8).  

Vad är centrala aspekter av modersmålsundervisning? Centrala aspekterna är 

läsandet och skrivandet. Läsandet kan omfatta olika texter om kulturer och 

samhällen som kommer till exempel från skönlitteratur och berättelser. 

Vad eleverna kan lära sig från litteraturen? Exempelvis vid skönlitteraturläsning 

möter elever andra människors livsöden, erfarenheter och verkligheter. Eftersom 

kunskap, förståelse om livet, samhället och historien utvecklas genom läsning, då 
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är litteraturen inte bara en källa till upplevelse men också till kunskapsutveckling 

(Nilson,1997, s.81–86). 

 Att kunna läsa ”klassisk arabiska” innebär att kunna uttala och utrycka sig en 

särskild böjning och betoning på rätt sätt, eftersom arabiska språket kräver mer 

regler än det svenska språket (Jungbeck & Obeid 1994, s.13). Detta kan speglas 

genom att återberättande av en text, är en dialog och en känsla av gemenskap i 

gruppen. Återberättande kan stärka elevens identitet som hjälper dem att ta 

ställning till olika frågor och funderingar om livet och sin tillvaro (Lindö 2005, s 

51–54).  

Angående skrivandet, så pågår det i en typ av träning som t.ex. att skriva svar på 

olika frågor eller att skriva en kort uppsats från redan diskuterade texter i 

klassrummet. Det kan vara också att beskriva skriftligt en bild. Skrivandet ger 

möjligheter till eleverna att utveckla sitt språkanvändande i olika sammanhang. 

 

4.Tidigare forskning  
 

Som nämndes i inledningen så är modersmål arabiska ett relativt nytt ämne och 

därför ganska outforskat. Helen Avery nämner i ett kapitel från 2017 där hon ger 

olika perspektiv på ämnet arabiska som modersmål att det överhuvudtaget inte 

finns så mycket forskning om modersmålsundervisning och att den som finns är 

begränsad och gammal (s. 148). 

Lahdenperä, Pirjo (2010, s. 21, 25) beskriver om ett monokulturellt synsätt på 

modersmålsundervisning, vilket lyfter ett negativt synsätt. Enligt denna 

uppfattning utgår man ifrån att prioritera svenska språket och anser att det är 

viktigare för barn än det egna modersmålet vid modersmålinlärning. Dvs. ett språk 

i taget. Förklaring till detta är att undvika förvirring hos eleverna när det gäller 

andra bokstäver och skriftregler, särskilt som i arabiska språket. Man ser andra 

språk som ett hot som hindrar inlärning av svenska. Medan vidare lyfter författaren 

ett positivt synsätt genom den interkulturella antagande som ser möjlighet och 

framgång för eleverna där fokus läggs på flerspråkighet vid 

modersmålsundervisning, oavsett språk så ses språkkunskaper som berikande för 

individen och för samhället. 
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Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela i sin bok (1996, s.60) hävder att det fanns 

endast begränsade publikationer fram till början av 90-talet om forskning av 

modersmålsundervisning. Denna kunskap som har framkommit i undersökning  

framställs enligt följande frågor:  

1. I vilken omfattning har intentioner med modersmålsreform infriats i 

praktiska verksamhet? 

2. Hur organiseras och genomföras modersmålsundervisningen i 

klassrummet? 

3. Vilka faktorer är avgörande för att elever ska välja att delta i 

modersmålsundervisning? 

4. Hur är elevernas språkliga, intellektuella, och känslomässiga utveckling 

relaterad till den undervisning de erhåller? 

Frågorna 1,2 och 3 är enkäter, intervjuer, observationer och registerdata studier 

som har förklarat vilka organisationsmodeller och organisationsformer som 

förekommer, hur undervisning i modersmål i olika årskurser och stadier sker och 

vilka läromedel som används etc. Vidare beskriver man klassrumsaktiviteter och 

analyserar innehållet i modersmålsundervisningen. Sedan diskuteras hur möjliga 

problemen bör lösas i resultatdelen. Fråga 4 har belyst kvantitativa studier, som 

ofta innefattar registerdata men också enkäter och intervjuer. 

4.1 Tidens roll vid modersmålsundervisning 
  

Enligt en forskningsrapport som utfördes av Thomas Fürth, Ola Larsson och 

Johanna Laurent, Attityder till modersmål och integration, anser man att 

prioritering av modersmålsundervisning är låg (2002, s.10). Detta stämmer 

överens med vad till exempel Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela skriver om i 

ett kapitel om problem som kan uppstå i undervisning av modersmål. (1996, s. 95–

97) De hävdar att problemet med modersmålschemaläggning är att den ligger 

utanför timplanebunden tid och är frivillig som sena eftermiddagar samt alltför 

begränsad undervisningstid. Dessutom finns det en senare forskning som handlar 

den om det olämpliga undervisningstiden, visar Tigist Yemane (2015, s.14) i sin 

undersökning om modersmålsundervisning från Stockholm universitet.  

Eftermiddags undervisning med begränsad undervisningstid har bidragit till att 

modersmålsundervisning har låg status. Det vill säga att det uppfattas som mindre 

viktigt än annan undervisning. Med begränsad tid menas att tiden är för kort och 
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räcker inte till för att eleverna uppnå kursplansmål, vilket medför negativa 

konsekvenser för eleverna enligt samma forskningsgrupp av Thomas Fürth, Ola 

Larsson och Johanna Laurent (2002 s. 8–10). Enligt en annan rapport från 

språkrådet, diskuterades om otillräckligheten med undervisningstimmar av 

modersmålsämne. Det vill säga att forskningen ser tveksamt på om enbart en eller 

två timmar modersmålsundervisning under en vecka är tillräckligt och de funderar 

vidare på om längre tid kan ge en positiv effekt på elevernas skolresultat även i 

andra ämnen enligt Jennie Spetz (2013, s. 17–18) undersökning, Debatterad och 

marginaliserad perspektiv på modersmålsundervisningen.  

 

4.2 Föräldrarnas samverkan och stöd vid språkutveckling 
 

Angående rollen av samarbete mellan hem och skolan påstår Paulin, (1993, s. 122–

124) att föräldrars stöd har stor betydelse för barns språkinlärning och för att de 

uppnå uppsatta målen, eftersom undervisningstimmar är begränsad att ge eleverna 

denna kompetens. Enligt en forskningsstudie om betydelse av samverkan med 

hemmet, hävdar man att barn till invandrare som inte får stöd hemifrån, löper risk 

att misslyckas i skolan. Därför är det viktigt att skolan involverar föräldrarna i 

barnens skolgång (Skolverket 2018, s.1).  

Föräldrar har en viktig roll vid modersmålinlärning och modersmålsutveckling hos 

sina barn. Utan deras engagemang och stöd för barn vid inlärning så tappar de 

motivation vid språkutveckling. Samarbete mellan skolan och hemmet är en del av 

den didaktiska processen, som syftar till att öka föräldrarnas engagemang i barnens 

skolgång. I en studie har Richard J. Hamilton med flera forskare, analyserat flera 

forskningspublikationer relevanta för förståelsen av flyktingbarns skolgång i Nya 

Zeeland, resultaten visar att skolan med fördel av sitt utbildningsprogram har 

involverat föräldrarna, genom att de lär sig och utveckla sina förmågor att ge bättre 

stöd till sina barn i skolan. Detta har gett positiva effekter på elevernas 

skolframgång. Det krävs att kunna bygga en bra kommunikationskanal mellan  

skolan och hemmet (Skolverket 2018, s.1).  

Den amerikanska forskare William H Jeynes forskningresultat av studier i 

samband med föräldramöte i skolan, visar att omtanke, respekt och mottaglighet 

från skolan kännetecknar ett professionellt bemötande av föräldrar (Skolverket 

2014, s. 28–29).  
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Skolan kan främja ett föräldraengagemang genom att skolpersonal och föräldrar 

träffas i olika sammanhang. Mötet i sig innebär inte bara aktivitet såsom 

rutininformation till föräldrar, utan det bör skapa en betydelsefull atmosfär kring 

dessa sammanträden.  

Angående möten av modersmålslärare och föräldrar, anser Al fakir, Lahdenperä 

och Strandberg, (2011, s.70–74) att detta samarbetet sker utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt. Begreppet ”interkulturellt” handlar om förståelse av olika sociala 

koder och fördomar, som har betydelse för föräldrar trygghet och förtroende till 

skolan. Detta i sin tur kan ge ett bra ömsesidigt samarbete mellan skolan och 

hemmet, som ger elevstöd vid inlärning.  

Slutligen enligt det pedagogiska ledarskapet, förutom stöd från lärare till eleverna, 

har föräldrarna en stor roll i kunskapsutvecklingen för sina barn, de har i uppgift 

att stödja barn och ungdomar att upptäcka och använda sina förmågor redan i tidig 

ålder. Inom pedagogiken kallas fenomenet ” den närmaste utvecklingszonen” 

(Jensen & Løw 2011, s. 76–77), som ska beskrivas i nedan, teoretisk 

utgångspunkt. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt  
 

Det finns olika teoretiska synsätt om lärande. Till exempel lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv kan vara en nyckel som passar på mina 

studieformulerings frågor. Begreppet sociokulturella som ibland kallas den 

kulturhistoriska traditionen, tillhör den ryska psykologen Lev S. Vygotskij (1896–

1934), vilken är en tydlig upphovsman till detta lärande som har inspirerat en rad 

forskare (Säljö 2015, s.90 - 91). 

 

5.1 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
 

Enligt Vygotskij är språk ett viktigt redskap för människor i ett socialt 

sammanhang, dvs. (redskapens redskap eller tool of tools) (Säljö 2015, s.93). Med 

språket menar han ett nationalspråk som svenska eller arabiska. Genom språket 

kan vi tala, beskriva, förklara och beskriva om vår omgivning. Vi kan också 

förmedla våra känslor eller kunskap med varandra. Detta är en typ av interaktion i 

form av kommunikation mellan människor (lärare och elever), som är basen till 

kunskapsbildning, där kan ske lärande. 
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Vygotskijs syn på det lilla barnet, innebär att födas i en värld av kommunikation 

med omgivning som sker med olika sinnen. Barnen blir sedan en del av sociala 

gemenskap i samhället. Man kan lära och utveckla sig genom att kommunicera och 

integrera med andra människor. Eftersom Vygotskij anser att vi blir en tänkande 

varelse genom att ha ett samspel med varandra och bekanta oss med språk, 

tänkande, idéer och praktiker. (Säljö 2015, s.94–95). 

 

5.2 Appropriering 
 

Begreppet appropriering är metaforen för lärande i ett sociokulturellt perspektiv, 

och det betyder att ” ta till sig”, ”låna in” och ”ta över och göra till sitt”. Till 

exempel att lära sig ett språk innebär att man tar till sig en mängd språkliga 

uttryck, information och sätt att tänka och föreställa sig världen på som är centrala 

i en miljö men inte i en annan. Detta är likadant med kunskaper och erfarenheter 

som blir först synlig mellan människor i kommunikation, på så sätt att andra kan ta 

del av det till sig och göra till sitt eget (Säljö 2015, s.95). 

Enligt Vygotskij språket har en central roll i dessa processer och blir en väg in i 

social och kulturell gemenskap med en lång historia där man tar till sig 

(approprierar) förställningar och kunskaper och bygger upp sin identitet.  

Approprieringen är en levande process. Den har inte någon slutpunkt. Elever kan 

lära sig att utveckla sitt språk i alla situationer, det innebär att de kan lära sig hela 

tiden mycket genom samtal med sina kompisar, lärare och med sin familj. Denna 

utvecklingsgång är i en sociokulturella sammanhang, enligt Vygoskij kallas den 

närmaste utveckling zonen (zone of proximal devlopment, ZPD) (Säljö 2015, 

s.96–99). 

5.3 Den närmast utvecklingszonen 
 

I ett sociokulturellt perspektiv förklaras, den närmaste utvecklingszonen, enligt 

Vygotskij med att individens lärande inte är en individuell process utan sker 

genom ett samspel med omgivningen. Det handlar om interaktion och 

kommunikation mellan den lärande och hens omgivning i ett sociokulturellt 

sammanhang. Det vill säga att människor är ständigt under utveckling. De 

utvecklar sig genom att ta till sig erfarenheter. Han betonar de sociala faktorerna 

och språkets betydelse. Det innebär att lära sig tala är att lära sig tänka (Dysthe 

1996, s.55). 
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Samtidigt begreppet scaffolding (stöd) har kommit för att förknippas med ZPD. 

Scaffolding är den hjälp som lärare ger till den enskilda elev som till exempel 

delvis kan det arabiska språket men inte på ett fullständigt sätt, såsom standard 

arabiska, där de istället befinner sig i den närmaste utvecklingszonen av läroämnet. 

Scaffolding kan bidra till att eleven får mer kunskaper eller information för att 

kunna lära sig mer om ämnet. Dialogen är en grundläggande princip för detta 

sammanhang (Säljö 2015, s.101). 

5.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
 

 Språkinlärande behöver en sociokulturell kontext, där en kommunikationsprocess 

sker med omgivning och mellan individer till exempel lärare och elever. I dessa 

sammanhang äger appropriering rum, det vill säga att den som lär sig hela tiden tar 

till sig ny språkligainformation. Detta gör att eleverna kan utveckla sina 

zonkunskaper till en högre nivå och nå det som kallas ZPD. För att detta ska ske 

behövs ofta hjälp utifrån, så kallad scaffolding där en lärare skapar en struktur för 

att hjälpa eleven.  

  

6. Metoden 
 

I den här delen kommer jag att beskriva val av metoden, urval och enkätsinnehåll, 

bearbetnings av samlingsdata och metoddiskussion. 

6.1 Val av metoden 
 

En kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter kommer att användas. 

Enkätundersökningen är en typ av studieformulering, som anser en målgrupp av 

individer (population). Populationen för den här studien är mina elever som 

studerar arabiska som modersmål. Syftet med studien är att ta reda på elevernas 

attityd, åsikter och tyckanden om modersmålsundervisning i arabiska i förhållande 

med klassrummet och i samarbete med hemmet. 

Fördelar med val av enkätmetoden är ett betydligt enklare, billigare och mindre 

tidskrävande sätt att samla material i jämförelse mot en annan metod (ex. 

intervjun). Enkät kan delas till många personer eller s.k. respondenter, dvs de som 

svarar. Respondenten kan svara i lugn och ro genom att välja ett svarsalternativ 

som redan finns skrivna. Dessutom får alla respondenter exakt samma frågor och 

utfrågas ungefär samtidigt (Ejvegård 2007, s. 53–54, 62).  
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En diskussion om metodens nackdelar och frågornas svagheter finns i 

metoddiskussion 

 

Motivet till val av enkätmetoden är beroende av mitt syfte och mina 

frågeställningar, dessa hänger ihop med enkätensinnehåll och idé, som kan ge 

bästa resultat för den här studien. Dessutom med enkätutdelning till närvarande 

deltagare får vi det största antal åsikter av respondenterna (eleverna), som i sin tur 

kan täcka ett stort utrymme av min undersökning. Samtidigt kräver det en kort 

svarstid, vilket har betydelse för den begränsade tiden för examensarbeten.  

 

6.2 Urval och enkätsinnehåll 
 

Det är icke ett slumpmässigt representativt urval eftersom det är inriktat till en viss 

mindre grupp, som består av ett begränsat antal elever (tjugo elever), från åk 4 – 6, 

på mellanstadienivå, som studerar arabiska som modersmål. Detta kallas 

gruppenkät (Ejlertsson 2005, s. 8–10).  

I den här studien används en rangordningsenkät med fyra skalstegar som passar 

frågeställningar (t.ex. alltid, ofta, ibland och aldrig). Man ställer samma frågor, s.k. 

strukturerade frågor, som är typ slutna frågor, vilket menas i pedagogiska 

sammanhang som har två eller fler svarsalternativ. Dessa svaren kallas bundna 

eller fasta svarsalternativ (Ejvegård 2007, s. 49, 57–58.). Enkäten utgörs av sjutton 

frågor, sexton med slutna frågor och den sjuttonde med en öppen fråga, i syftet för 

att få mer information om det är möjligt. 

Språket som användes i enkäten är lättläst och enkelt, som passar min målgrupp 

(skolelever). Detta är viktigt att använda ord som inte är främmande för eleverna 

för att undvika annorlunda tolkningar (Ejlertsson 2005, s. 54–55). När jag 

utformade enkäten tänkte jag speciellt på språknivå och diskuterade frågorna och 

innehållet med min handledare. När jag delade ut enkäten fick eleverna möjlighet 

att ställa frågor om oklarhet. Den här enkäten uppdelas in i tre områden, känslor 

för modersmål, språkinlärning och samarbete med hemmet för språkutveckling. 

Svaren bedöms kunna ge svar på studiens frågeställningar om elevernas upplevelse 

och engagemang för inlärning av modersmålsämnet och specifikt hur samarbetet 

mellan hemmet och skolan fungerar i det här avseendet.  

Se analysresultat som gäller koppling av områden (teman) med frågorställning. 
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6.3 Bearbetning av samlingsdata 
 

Bearbetning av insamlad data utgår från enkätsfrågorna med fasta svarsalternativ 

(1–16), då respondenten väljer ett svarsalternativ. Förutom den sista frågan som är 

en typ av kommentarskrivning, så att respondenten själv kan skriva svar. 

Den första frågan är angående om frivilligt modersmåldeltagande. En sådan frågan 

kallas bakgrundsfråga, vilken kan ge bakgrundinformation om respondenterna 

(Ejlertsson 2005, s. 86). De andra frågorna (2–5) handlar om hur eleverna känner, 

upplever och uppfattar arabiskamodersmål för dagens situation. Sådana frågor 

kallas attityd- eller åsiktsfrågor. Frågorna (6–11) berör hemmet och samarbete med 

skolan i samband med praxis för stöd till barns modersmålutveckling. De sista 

slutna frågorna (12–16) handlar om hur modersmålspråket fungerar i klassrummet. 

Valet av svarsalternativ handlar delvis om elevernas åsikter om 

modersmålsundervisning.  

Bearbetning av resultaten sker genom att svaren samlas in och redovisas i form av 

tabell och text med procentvärde av alla enkätsvar. Enligt Ejlertsson (2005, s. 115) 

måste texten i tabellen vara läsvänlig och lättillgänglig för en läsare. 

 

6.4 Metoddiskussion 

 

I den här studien går metoden och teorin ihop hand i hand genom undersökas 

sociokulturella elevs kommunikation med omgivning i samband med 

appropriering och stöd för att man nå till ZPD. Metoden avslöjar delvis redan 

existerade problematiska frågorna, såsom faktorer som påverkar elevernas 

engagemang vid inlärning. Studien presenterar positiva attityder hos eleverna vad 

gäller aktivitet i klassrummet och familjestöd till modersmålsämnet. Vad som 

saknas eller behöver kompletteras är elevernas reflektioner om fördelar och 

nackdelar med modersmålundervisning. Med andra ord är elevernas kommentarer 

var otillräckliga för att få en komplett bild över modersmålsundervisning i 

arabiska. Orsaker till ”få kommentarer” i den sista frågan, kan bero på att eleverna 

inte har några ytterligare kommentarer utöver enkätfrågornas svar, eftersom de 

flesta har hoppat över eller har skrivit så kortfattade mening. Frågan är inte heller 
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obligatorisk utan finns med för att ge en möjlighet till den som vill delge 

ytterligare synpunkter. Dessutom är den inte heller en huvudsaklig fråga i enkäten, 

det vill säga att den är delvis relaterad till studiens frågeställning.  

Eftersom enkätundersökningen gäller en liten grupp, så är svarsresultaten handlar 

om studiens mål för mina elever i klassrummet. Det vill säga att studien handlar 

om ett begränsade område. 

Vad som är intressant och glädjande är betydelsen av föräldrars roll för barns 

inlärning, såsom med läxors hjälp och uppmuntran. Enligt enkätsvaren visar det att 

alla får stöd hemifrån.  

Vidare vill jag nämna också att det finns nackdelar med den här metoden, t.ex.  

bortfall av deltagare (externt bortfall) eller bortfall på enstaka frågor (internt 

bortfall), det kan vara fel svar som bygger på misstolkning av frågorna eller 

deltagares ovan med att fylla formulärfrågor (Ejlertsson 2005, s.12–13). Sådana 

problem är jag redan medveten om, så att jag på ett omsorgsfullt sätt har arbetat 

med utformning av enkäten för att minimera sådana risker, genom att följa 

riktlinjer för enkätens utformning.  

 

7. Forskningsetik 

 

För att kunna utföra studien krävs det att bekanta sig med forskningsetiska 

principer som innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets kravet och nyttjandekravet, med syfte att skydda individen. 

(vetenskapsrådet 2002, s.6).  

Informationskravet gäller att ge all väsentlig information om projektet till 

deltagare och informera dem om att det är frivilligt eller så kan man avbryta 

deltagandet när som helst. Jag lämnade ett informationsbrev med detaljerad 

information om min undersökning till föräldrarna som hade barn som skulle delta i 

detta. Se bifogade (Förfrågan om deltagande). Samtyckekravet innebär att 

deltagare har rätt att bestämma själv över medverkan i projektet och i vissa fall när 

deltagaren är under 15 år, krävs det att inhämta samtycke från föräldrar. Genom att 

lämna brevet via eleverna till deras föräldrar för att skriva under, då kan antingen 

deras barn delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att skydda 

deltagarens identitet och bevara all insamlad datainformation enbart hos forskare 

(jag och min handledare). Jag har fyllt detta krav genom att eleverna fick svara på 
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enkäten anonymt, dvs. utan att skriva deras namn på enkäten. Nyttjandekravet 

innebär att alla insamlade material skall användas endast i den här studien. Jag och 

min handledare ska förstöra all insamlad material när studien är klar och godkänd.  

För att kunna börja med undersökningen krävs en ansökan (etiska granskning av 

studentprojekt som involverar människor) hos etiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna. Enkäten avser en särskild grupp av elever med utländska bakgrund eller 

födda i Sverige men deras föräldrar har invandrarbakgrund. De är heterogena, det 

vill säga att eleverna ursprungligen kommer från olika arabiska länder. 

Eftersom enkätundersökningen avser elever som är under 16 år, krävs det en 

tillåtelse från deras vårdnadshavare för att eleverna ska kunna delta i forskning. 

Det sker genom att lämna ett brev via eleverna till deras föräldrar. Brevet 

innehåller presentation om mig och information om studiens utförande, syfte och 

elevernas sekretess. Eftersom elevernas deltagande är frivilligt har jag informerat 

vårdnadshavaren om att deras barns åsikter tas på allvar och på ett respektfullt sätt. 

I brevet fick föräldrarna veta att de kan avbryta deras barns deltagande när som 

helst, samt fick de veta att deras barns deltagandet eller icke deltagandet spelar 

ingen roll för elevernas resultat.  

Brevet formuleras på svenska och arabiska för att undvika missförstånd hos vissa 

föräldrar som inte behärskar svenska språket.  

 

7.1 Genomförandet 
 

Studien bygger på enkätundersökning. Först skickade jag följebrev med elever till 

deras vårdnadshavare för att de skulle signera och ge tillåtelse för deras barns 

deltagande i undersökningen. Om föräldrarna inte hade gett sin tillåtelse, kunde 

inte deras barn delta i enkätundersökningen. Det var enbart en av föräldrarna som 

hade valt att sitt barn inte skulle delta i undersökningen. 

Eleverna fick svara på enkätfrågorna efter deras arabiska lektionen i klassrummet 

på deras skolor. I första skolan svarade sex elever av totalt sex, i den andra skolan 

svarade fjorton elever av totalt femton (eleven inte får delta för sin förälder). 

Eleverna var engagerade på båda skolorna för att svara på enkäten skriftlig. Sedan 

insamlade jag enkäterna när de var besvarade. Efter detta kunde jag börja med 

nästa steg som var att bearbeta materialet de insamlade svaren.   
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8. Resultat 

 
8.1 Enkätresultat 

 
Respondenterna har svarat på alla fasta alternativa enkätfrågorna (nr 1–16), förutom 

fråga nr 1 om vem påverkade dig vid nejalternativ, där är det bara två elever som 

svarat. Ett svar på fråga nr 2 och 3 av samma elev saknas och ett svar på fråga nr 9 

och 10 av andra elever saknas, dvs. internt bortfall. De flesta deltagarna har inte fyllt 

i kommentarfrågan nr 17 förutom sex elever. Resultaten redovisas i form av text och 

tabell. 

Enkätfrågorna (nr.1–16) redovisas enligt tabellen nedan. Kommentarfrågan 

redovisas i form av citat efteråt. 

 

 

 

 

 

Tabell: Resultat av enkätundersökning visar svaren av elevs deltagare i 

procentvärde 

1. Frivilligt 

modersmålsstudie 
Ja 

75% 

Nej 

25% 

Påverkad av andra, min 

mor/mina kompisar 

2. Undervisnings 

trivsel 
Mycket bra 

58% 

Bra 

32% 

Mindre bra 

10% 

Dåligt 

---- 

3. Studiemotivation Alltid 

58% 

Ofta 

16% 

Ibland  

21% 

Aldrig 

5% 

4. Senare lektionen 

Start 

Mycket bra 

35% 
Bra 

35% 
Mindre bra 

25% 
Dåligt 

5% 

5. Tillräcklig 

undervisningstid 
Alltid 

65% 
Ofta 

25% 
Ibland  

5% 
Aldrig 

5% 

6. Att prata arabiska 

hemma 
Alltid 

70% 
Ofta 

20% 
Ibland  

5% 
Aldrig 

5% 

7. Läxors hjälp Alltid 

70% 
Ofta 

10% 
Ibland  

15% 
Aldrig 

5% 

8. Föräldrars 

uppmuntran 
Alltid 

90% 
Ofta 

5% 
Ibland  

5% 
Aldrig 

---- 
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9. Föräldrars fråga 

om lärande 
Alltid 

74% 
Ofta 

16% 
Ibland  

5% 
Aldrig 

5% 

10. Arabiska högtids 

deltagande 
Alltid 

75% 
Ofta 

10% 
Ibland  

15% 
Aldrig 

--- 

11. Titta på arabiska 

medier 

Alltid 

40% 

Ofta 

20% 

Ibland  

30% 

Aldrig 

10% 

12. Tala arabiska med 

kompisar 

Alltid 

%35 

Ofta 

20% 

Ibland  

10% 

Aldrig 

35% 

13. Förstå arabiska 

läsförståelsetext 

Alltid lätt 

45% 

Ofta lätt 

30% 

Ibland lätt 

15% 

Svårt 

10% 

14. Gillar tema Faktatext 

30% 

Skönlitteratur 

15% 

Kultur  

10% 

Filmer 

45% 

15. Jobba under 

lektionen 

Enskilt  

40% 

Grupparbete 

35% 

Båda och 

25% 

Inget 

---- 

16. Tycker om 

arabiska språket 

Läsande 

5% 

Skrivande 

20% 

Läsandet 

/skrivandet 

75% 

Inget 

---- 

 

 

 

 
8.2 Resultat av elevers kommentarer 

 

Det var 30% av respondenterna som hade skrivit sina kommentarer på frågan 17, 

enligt följande kort citattext. 

 ”Det var roligt att svara på enkätfrågorna. Jag gör det 9/11.” 

 ” Jag brukar titta och lyssna på arabiska medier.” 

 ” Det var jättebra frågor. Det var lätta frågor.” 

 ” Det är bra och rolig att ha arabiska.” 

 ” Det var bra att göra frågorna.” 

 ” Ja, mina föräldrar hjälper mig.” 

 

8.3 Analys av resultat 

 

Resultaten kommer presenteras genom att delas in i tre olika redan nämnda teman, 

vilka kan ge svar på studiens frågeställningar om elevernas upplevelse, 
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engagemang vad gäller modersmålsinlärning samt och hemmets roll för 

densamma. Utifrån dessa teman beskrivs och analyseras resultaten, samtidigt 

anknyter detta till teoretiska perspektivet enligt följande.  

 

8.4 Elevernas relation till arabiska modersmål och lektionstid 
 

Analysen av undersökningen angående frivilligt deltagande i 

modersmålsundervisning, visar de positiva svarsalternativ som kan reflektera 

elevens upplevelse i relationen till modersmålundervisning. Enligt 

enkätundersöknings resultat (fråga nr 1) svarade 75% respektive 25% av elever ja 

och nej. Detta svaret kan kopplas vidare med frågan (nr 2 och 3) som stämde med 

majoritet av eleverna som utryckt trivsel och motivation. Dessa svar är en del av 

studiens syfte och frågor. 

En bra relation till ämnet och även svaret ”nej”, kan dessa kopplas till 

utgångsteorier som handlar om en sociokulturell perspektivroll för eleverna inom 

samhället. t.ex.  beskriver eleverna i enkäten att de påverkades av omgivningen 

(mor eller kompisar) för att studera modersmål.  Enligt Vygotskijs får människor 

information genom kommunikation med omgivning och lär sig att interagera med 

andra människor i syftet att lära sig.  

 

 På frågan 4 som berör lektionstid påverkan, svarade 95% av eleverna att det var 

”nästan nöjda” och 5% att de var missnöjda. Det här svaret kan kopplas till 

förgående frågor (2 och 3) och förklaras som att eleverna har ett gemensamt 

intresse för inlärning och utveckling med andra elever enligt sociokulturellt 

perspektiv. 

 

8.5 Elevernas situation i relation till hemmet 
 

Angående hemmets roll vid språkets stöd i enkäten (6 – 10), kan det förklara hur 

arabiska språket kommer att utvecklas på ett kvalitativt sätt som kan uppfylla 

tänkbara mål för barn. Detta kan kopplas till bakgrundsteorin och den närmaste 

utvecklingszoner, där förutom språkutveckling kopplar man, föräldrars stöd som 

betydelsefullt för elevers skolframgång i allmänhet. Resultaten av enkäten visar att 

mer än 90% av respondenterna hade stöd från sina föräldrar vid språkinlärning. 
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Vid språkbruk genom att titta på medier eller prata på arabiska enligt frågan (11 

och 12), det kan tolkas att de har motivation och trivsel till språkanvändning. 

Svaret till dessa frågor visar hur eleverna använder sin modersmålspråkinlärning 

på ett praktiskt sätt genom att tala arabiska med varandra eller titta på arabiska 

medier, i fall de gör detta. Detta kan man relatera till studiens andra frågor om 

elevens förhållande till språkundervisning i klassrummet och hemmet. Att kunna 

använda modersmålet, är ett mål som har kommit fram i utvecklingen av språket. 

Enligt teoretisk utgångspunkt är det en typ av interaktion i form av kommunikation 

mellan människor (elev och kompis eller föräldrar), där sker approprierings 

processer, såsom ta till sig ny kunskap. Enkätens resultat visar mer än hälften av 

eleverna kommunicerar på arabiska språket. 

 

8.6 Elevernas relation till klassrummet 
 

De sista enkätsfrågorna (13–16) handlar om elevernas samverkan i klassrummet. 

Dessa frågor kan relateras till uppsatsens syfte och frågeställning, som handlar om 

elevernas attityder i samband med arabiska undervisning i klassrummet. 

Resultaten visade varierande svar, t.ex. ca. 40–45% svarade på att de alltid hade 

lätt med läsförståelse, tycker om filmer, jobbar enskilt och tycker om läsandet och 

skrivandet. Dessa relateras till sociokulturella teorier, att eleverna ta ansvar för sitt 

lärande kan för knippas med den närmast utvecklings zoner. Att ta ansvar sker 

genom att eleverna följer till exempel lärarens scaffolding och appropriering så att 

gradvis utveckla förmågan att göra vissa uppgifter utan hjälp. 

Angående elevernas kommentarer som var 30% har skrivet korta svar. Detta visade 

positiva attityder för modersmålsundervisning i arabiska. Medan 70% som inte har 

svarat kan bero på anledningar som har redan beskrivits under metoddiskussion. 

 

9. Diskussion 

 
Syftet med den här studien är att undersöka dagens upplevelse av eleverna vid 

arabiska modersmålsundervisning i relationen med skolan och samarbete med 

hemmet. I studien undersökte jag om sena lektionstider som kan påverka 

elevernas engagemang i klassrummet och samarbete mellan skolan och hemmet. 

Dessa formuleras med två tidigare nämnde frågeställning som upprepas enligt 

nedan: 
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1. Hur påverkar omgivande faktorer, lektionstid och skoltid, elevernas 

engagemang vid modersmålsundervisning i arabiska? 

2. Hur upplever eleverna samarbete mellan hemmet och klassrummet? 

 

9.1 Resultatdiskussion av elevernas enkät 

 
Den här resultaten visade att majoriteten av eleverna valde frivilligt arabiska 

modersmål. Frivilligt deltagande i modersmålsundervisningen, som är en 

bakgrundsfråga, kan det avslöja om det är ett självständigt intresse, beroende 

på något annat intresse eller är det helt tvärtom, dvs. tvångsintresse. Det sista 

alternative begreppet visar otrygghet och dåligt mående, som kan skapa en 

svaghet hos individens ämnesinlärning. Enligt nämnde forskargrupper 

(Thomas Fürth, Ola Larsson och Johanna Laurent) i samma forskningsstudie, 

Attityder till modersmål och integration (2002, s.10), visar att vårdnadshavaren 

som tvingar sina barn till deltagande av modersmålundervisning kan leda till 

låg motivation och högfrånvaro. 

Jag har nämnt i min tidigare forskning och bakgrund om att modersmålspråket 

är frivilligt att delta. Om eleven har en frivillig vilja och ett intresse, kan det 

återspegla sig i individens känslor i typ av trivsel och motivation för ämnets 

inlärning. Dessa uttryck har kommit i början av enkätfrågorna. 

Angående lektionstider, fick jag oväntat resultat. Nästan mer än 70% var nöjda 

medan var det 30% missnöjda. Då det ska bekräftas med det som nämnt i 

tidigare forskning. Det vill säga att på ett generellt sätt finns det ingen reform 

för undervisningstid under 30 år. Vilket kan återkopplas till forskning 

(Hyltenstam) som handlar om begränsad undervisningstid och lektioner 

schemalagda på eftermiddag, som i sin tur medför att tiden är kort och inte 

räcker för att eleverna ska nå kunskapskraven i ämnet och de känner sig trötta 

efter långa dagar i skolan.  

En förklaring att de flesta eleverna inte hade problem med lektionen efter 

skoltiden, kan det bero på deras självständigt val och intresse till ämnet, vilket 

på sätt och vis kan minska effekten på tidspåverkan, som i sin tur kan det inte 

komma överens med nämnda forskning ovanför. 

Medan de som var missnöjda med sena tiden kan förklaras genom att, det finns 

ett samband mellan dessa två frågor, 1 och 4. Den här procent värden (25%), 



 

24 
 

utgör de elever som är svenska infödda med utländska föräldrar, med andra ord 

är de inte som invandrare barn som har redan varit i arabiska skolan i 

hemlandet. Detta kan förklaras att det finns svårigheter för standardarabisk 

inlärning. 

När det gäller kommunikation på arabiska hemma var det 5% som svarade att 

de aldrig har använt arabiska språket. Detta kan bero på eleverna som har ett 

annat än arabiska ursprung och i detta fall är det kurdiska ursprung. 

Undersökningen av hem stöd i frågorna (6–10) visade att det var mer än 90% 

av eleverna som hade stöd, hjälp och uppmuntran med arabiska inlärning 

hemifrån. Detta kan man anta att det leder till en god utveckling i språket. 

Vilket kan bekräftas i tidigare forskning enligt Paulin att stöd hemifrån ökar 

elevens möjligheter att lyckas med sin studie och samtidigt att upptäcka och 

använda sina förmågor redan i tidig ålder, dvs. den närmaste utvecklingszonen, 

enligt teoretiska utgångpunkten.  

Angående språkanvändning som i fråga 11 och 12 visade resultatet varierande 

svar. Till exempel var det 35% som kommunicerade alltid på arabiska med 

sina kompisar, 20% var ofta, 10% var ibland och 35% var aldrig, med andra 

ord kan man säga att 55% talar arabiska med sina kompisar medan 45% har 

svårt att använda arabiska språket. Vilket kan det påverka språkutveckling, 

som nämnde i approprierings del, språkanvändning är en utvecklingsgång i en 

sociokulturella sammanhang, som innebär att eleverna kan lära sig hela tiden 

genom samtal med sina kompisar. Vidare enligt modersmål i styrdokument, 

läroplans syfte för modersmål är att studenten kan kommunicera i talet, där 

krävs det att kunna språkformen, normer och struktur som är viktigt för 

språkutveckling. Dessutom när barnen kan kommunicera på arabiska språket 

med sina kompisar, menas det att de kan tillämpa den teoretiska 

språkinlärningen till den praktiska språkanvändningen. Detta är enligt Johan 

Deweys ett centralt begrepp, learning by doing, att göra genom att lära (Säljö 

2015, s.84). 

Förklaring till de som inte pratar på arabiska med sina kompisar kan bero på att 

de eleverna är infödda i Sverige då kan de kommunicera lättare på svenska än 

på arabiska med sina kompisar.  
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När det gäller frågan13 visade resultatet att 75% inte hade problem med att 

förstå texter. Vad som gäller andra aktiviteter i klassrummet kan lyftas här att 

45% respektive 30% gillar att titta på arabiska filmer och läsa faktatexter 

medan resten tycker om skönlitteratur och kultur. Dessa två frågor (13 och 14) 

har en gemenskap förklarning och kan man förklara denna att majoriteten som 

hade inte problem med läsförståelse kan bero på ökade aktivitet inlärning i 

klassrummet. Ju mer man satsa på verktyg för språkinlärning desto mer man 

lär och utvecklar sig för språkförståelse, dvs att eleverna ständigt under 

utveckling som beskriver Vygotskij i det närmaste utveckling zonen. 

Angående frågan 15 visade resultatet att 40% respektive 35% vill jobba enskilt 

och jobba i grupparbete medan resten av eleverna väljer både och. Det här 

svaret kan man relatera till tidigare forskning om undersökning om hur 

eleverna vill engagera i modersmålundervisning i klassrummet. 

Medan frågan 16 visade majoriteten av eleverna (75%) vill satsa på skrivande 

och läsande. Sådana svaret visar att eleverna har ett stort engagemang och 

intresse till arabiska språket. Detta kan anpassa till tidigare nämnde didaktiska 

aspekter om modersmålsundervisning i samband med läsandet och skrivandet 

betydelse. 

Alla dessa frågor (13–16) handlar om elevernas inflytande via åsikter och 

tänkanden i arabiska undervisningen som är det viktigt att tas på allvar. 

Eftersom en viktig uppgift av en lärare i klassrummet är att utveckla en 

gemenskap på en demokratisk grund, genom att ge till den enskilde 

möjligheter att ta anspråk i ett samarbete som leder till lösning av uppgiften 

och skapar en läroprocess (Jensen & Low 2011, s. 61). 

Elevernas kommentarer var få men ändå visade de en stor glädje, ett stort 

intresse och viljan till arabiska modersmålsundervisningen. 

 

Vidare belyser elevernas svar olika tänkbara orsaker till negativa resultat, som 

har betydelse i modersmålundervisning, såsom brist motivation vid sena 

lektionstider. Detta är nästan välkänt problem, som kan lösas genom 

pedagogiska strategier, för att minska detta att samarbeta mellan politiker som 

kan ta del i forskning i detta sammanhang. Enligt nämnde språkvetare i 

bakgrunden är arabiska språket nästan största språk i Sverige idag, så att 

regeringen ska ta delvis ansvar för att lyfta upp språket betydelse för individers 
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framtid i samband med samhällets kultur. Att ha välutbildade personer som 

behärskar tvåspråkiga kommunikation kan gynna svenska samhället både 

nationellt och internationellt. 

En delvis lösning, som modersmålslärare kan jag föreslå att starta lektionen 

direkt efter skollektioner, samtidigt att försöka att hitta stimulerande metod för 

lektionen genom att välja ett omtyckte ämnesområdet för eleverna. Att försöka 

anpassa lektionen enligt eleverna intresse så mycket som möjligt genom att ta 

hänsyn till var och en elevförmågan och intresse till inlärning. Olika intresse av 

eleverna ses vid attitydsvar delen ”elevernas relation till klassrummet”.  

Vidare kan jag föreslå att modersmålsundervisning bör få möjlighet till engång 

per månad att starta lektionen under en normal skols tid. Vidare hoppas jag att 

kan man öka möjligheten till att läsa modersmålet flera gånger i veckan, vilket 

kan öka kunskapen i ämnet.  

10. Slutsats  
 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras: viljan till deltagande i 

modersmålsundervisning är stor bland de tillfrågade eleverna och majoriteten 

av eleverna deltog frivilligt. De flesta, förutom en mindre del, fick tips att delta 

från människor i sin omgivning. Eleverna verkar visa ett spontant intresse för 

ämnet och ett stort engagemang och trivdes på arabiskalektionen. I motsats till 

tidigare studier verkar inte en sen lektionsstarttid och begränsad tid för 

undervisning ha påverkat de flesta eleverna. 

Vad gäller inlärningsaktivitet hemma visar undersökningen att nästan 90% av 

barnen praktiserar arabiska utanför skolan samt får stöd och uppmuntran i 

frågor om lärandet hemifrån.  

De andra inlärningsaktiviteter som sker utanför skolan är varierande. Till 

exempel deltar de flesta barn i arabiska högtider där det talas arabiska. Mer än 

hälften av barnen använder arabiska medier och talar arabiska med sina vänner. 

Resten av de andra barnen tittar på arabiska medier ibland eller aldrig. De som 

talar arabiska med sina kompisar ibland eller aldrig består av 10 respektive 35 

procent. 

De pedagogiska resultaten av läsförståelse visade att det finns vissa problem, 

ca. 25% av eleverna har svårt med förståelse av texter, dvs att det krävs extra 
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arbete för att förbättra kunskap i arabiska språket. Medan resten av eleverna 

befinner sig på en acceptabel nivå vad gäller läsförståelse. 

Angående den didaktiska metodiken i klassrummet har studien kommit fram 

till att det finns varierande intressen hos eleverna. Nästan hälften av de 

tillfrågade tycker mest om temat att titta på filmer, medan resten gillar facktext, 

skönlitteratur respektive kultur. De som vill jobba enskilt, grupparbete och 

både och, utgörs av 40, 35 respektive 25 procent. Slutligen visar studien att av 

75% av eleverna som svarat visar 20% intresse för läsande och 5 % skrivandet. 

Av studien kan dras följande slutsats: Att de flesta eleverna har intresse och 

engagemang för undervisning i arabiska, att de får stöd och uppmuntran 

hemifrån till ämnet samt de har delvis olika inställning vad som gäller 

didaktisk och pedagogisk metodiken i klassrummet. 

Till sist för framtiden bör man undersöka och försöka hitta en lösning för den 

delen av eleverna som saknar engagemang och intresse för modersmålsämnet, 

genom att ställa följande frågor: 

Varför saknar en del av elever motivation för modersmålsämnet? 

Vilka läromedel kan användas vid modersmålsundervisning för att engagera 

alla elever? 
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Gävle 2018-10-20 

 

Förfrågan om deltagande 
 

Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att handla om att ta reda på faktorer 

som påverkar eleverna vid modersmålsundervisning i arabiska och jag kommer att 

använda mig av en enkätundersökning som metod för min datainsamling. Du 

tillfrågas härmed om tillåtelse för ditt barn att delta i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

 

Syftet med min undersökning är ta reda på elevens inställning till 

modersmålsundervisning i arabiska. Området är viktigt att undersöka för att 

eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla 

sin tvåspråkiga kompetens. Jag ser fram mot ditt barns deltagande.  
 

 

 

 

 

Genomförande 

 

Jag har planerat att 20 elever ska delta i undersökningen. Ditt barns deltagande 

kommer att innebära att svara på enkätfrågor. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan 

Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat via ditt barn efter 

att presentationen och godkännande av examensarbete är klart. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. 

Ditt barns identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola 

undersökningen har gjorts vid. Personer – barn – som på något sätt nämns i studien 

kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer 

endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlade data kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Examensarbeten faller under 

dataskyddsförordningen, GDPR. Som ditt barn deltagare i undersökningen har du 

enligt GDPR rätt att få information om hur dina barns personuppgifter kommer 

behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få 

eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända 

dig till Högskolans dataskyddsombud. 
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Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt barn deltagande utan närmare motivering. Detta kan inte påverka 

elevens betyg eller studier om han eller hon inte deltar i undersökning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 

 

Falun den    /    2018   Gävle den /     2018      

 

___________________________ 

 ____________________________ 

 

Lovisa Berg    Eftekhar Emad 

Ibg@du.se     eftem@du.se 

 

… Ja, Jag tillåter att mitt barn gör enkätundersökningen.  

… Nej, Jag tillåter inte att mitt barn gör enkätundersökningen.   

  

Mitt barns namn …  

  

Underskrift och datum  

……………………… 

 

Med vänlig hälsning 

Eftekhar Emad 
  

mailto:Ibg@du.se
mailto:eftem@du.se
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Enkätstudie 

 
Jag vill skriva min uppsats om arabiska modersmålsundervisning i samband med 

elevernas upplevelser och reaktioner till ämnet och omgivande faktorer, som kan 

påverka språkinlärning. Svar: Kryssa för ett alternativ. 

 

Enkätundersökning 

 

1. Valde du modersmålsundervisningen i arabiska själv? 

Ja /Nej Om nej vem påverkade dig? 

2.  Trivs du med arabiska undervisningen? 

Mycket bra  Bra Mindre bra Dåligt 

3. Är du motiverad att gå till arabiska lektionerna? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

4.  Hur känns det att starta lektionen efter skoltid? 

Mycket bra  Bra Mindre bra Dåligt 

5. Tycker du att lektionstiden är tillräcklig för arabiska undervisning? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig   

6. Brukar du prata arabiska med dina föräldrar hemma? 

Alltid  Ofta Ibland  Aldrig 

7. Brukar du få hjälp med modersmåls läxor hemma? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

8. Brukar dina föräldrar uppmuntra dig att utveckla ditt arabiska språk? 

Alltid  Ofta Ibland aldrig 

9. Brukar dina föräldrar fråga dig hur det går i modersmålsundervisningen? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

10.  Brukar du delta i högtider där det pratas arabiska? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

11. Brukar du titta eller lyssna på arabiska medier? 

 Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

12. Brukar du tala ren arabiska (utan att blanda med svenska) med dina 

kompisar i klassrummet? 

Alltid  Ofta Ibland Aldrig 

13. Hur brukar du förstå läsförståelse av arabiska texter? 

Alltid lätt  Ofta lätt  Ibland lätt Svårt  

14. Vilka av dessa teman gillar du mest att arbeta med i arabiska lektionerna? 

Faktatext  Skönlitteratur Kultur Filmer 

15. Hur väljer du att jobba oftast under lektionerna? 

Enskilt  Grupparbete  Båda och Inget 

16. Vad tycker du om att jobba med gällande det arabiska språket i 

klassrummet? 

Läsande  Skrivande  läsandet och skrivandet Inget 

17.  Här kan du skriva dina kommentarer, ” till fråga 1–16 ”. 

 

 

 


