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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers upplevelser av andraspråksundervisning 
och modersmålsundervisning i förhållande till deras skolgång och studieresultat. Examensarbetet 
består av en intervjustudie av fenomenografisk karaktär, d.v.s. är baserad på informanternas egna 
upplevelser och är genomförd med fyra gymnasieelever i en liten stad i södra Sverige. 
Frågeställningarna behandlar vad Svenska som andraspråk (SSA) respektive 
Modersmålsundervisning har haft för betydelse för eleverna när det gäller språkliga färdigheter, 
studieresultat samt den övriga skolgången. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan till 
text, vilken har legat till underlag för resultatet. Resultatet av studien visar att eleverna själva anser 
att undervisning i Svenska som andraspråk har varit av yttersta vikt för hur väl de har tillägnat sig 
det svenska språket, studieresultat samt hur väl de har klarat sig i de övriga ämnena. Detta resultat 
stämmer väl överens med forskningen och slutsatsen som dragits är att SSA-undervisningen är att 
föredra framför vanlig svenskundervisning för de elever som har ett annat förstaspråk än svenska. 
Modersmålsundervisningen har enligt eleverna inte haft samma funktion som hjälp för att klara 
av de övriga ämnena, utan har varit en isolerad företeelse, helt friställd den övriga undervisningen, 
vilket strider mot forskningens syn på densamma. Däremot har slutsatsen om modersmålets och 
Modersmålsundervisningens betydelse för elevernas sociala liv kunnat dras. Sammanfattande 
slutsats av denna studie är att alla elever som har ett annat modersmål borde erbjudas samt 
föreslås välja både SSA och Modersmålsundervisning, för att få bästa möjliga förutsättningar i sin 
skolgång, till bra betyg, till fortsatta studier, till ett bra arbete samt till en god social gemenskap 
både i Sverige och i hemlandet.   
  
 
 
 
 
Sökord: Andraspråksinlärning, andraspråkselever, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, skola, 
undervisning 
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Förord 
 
Ett stort tack riktas till er elever som har ställt upp på intervjuer och därmed gjort arbetet möjligt 
att genomföra. Tack även till ansvariga lärare som upplåtit värdefull lektionstid till intervjuerna 
och som varit positiva till arbetet och inte minst tack till rektorer som varmt välkomnade mig till 
skolan.  
 
Detta arbete har uppfyllt hela mitt sinne under de månader som det har fortlöpt och mycket 
annat har fått stå tillbaka för det. Jag vill därför tacka min familj för att ni har ställt upp och insett 
arbetets värde för mig. Ni är mitt allt! Speciellt vill jag tacka min sambo som inte bara har ställt 
upp på mina studier, utan även varit positivt inställd och pushat på mig när jag har varit på väg att 
ge upp. Det kommer jag aldrig att glömma. 
 
Tack till Åsa Wedin på Högskolan Dalarna för att du skrämde upp mig rejält, när du sa att man 
inte borde skriva om andraspråksinlärning om man inte hade utbildning i det. Dels fick det mig 
att bli ännu mer säker på vad jag ville, dels gav det mig en insikt om ämnets bredd och gav arbetet 
den riktning det har idag.  
 
Ett stort tack till min handledare, mitt arbetslag och de elever jag kommit i kontakt med under 
mina VFU-perioder - ni har varit en stor inspirationskälla till detta arbete. 
 
Ett jättestort tack och mina allra varmaste kramar till min mormor, Gunnel Jinnegren, som har 
stöttat mig, inte bara i detta arbete, utan även i allt annat jag tar mig för. Dina åsikter och glada 
tillrop har varit ovärderliga och jag hade inte klarat av det här utan dig. Jag älskar dig!  
 
Jag vill också tacka min mamma, Annette Eskilsson, som genom sina erfarenheter har agerat som 
förebild för mig under mina studier och som alltid ställer upp oavsett vilken tid på dygnet man 
ringer! Tack för att du utan tvekan tog dig tid att korrekturläsa examensarbetet trots att jag vet att 
du har fullt upp med ditt eget! Du vet att jag älskar dig och beundrar dig! 
 
Sist men inte minst vill jag rikta ett riktigt stort TACK till Hanna Trotzig på Högskolan Dalarna, 
för otroligt bra handledning som jag inte ens kunde drömma om att få! Dina synpunkter och råd 
har varit till ovärderlig hjälp och bidragit oerhört mycket till hur arbetet ser ut idag. 
 
Värnamo 2008 
Emelie Eskilsson 
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 
För att kunna inhämta kunskap och sedan uttrycka den för någon annan krävs det att man har ett 
språk. Detta innebär att elever i ett svenskt skolsammanhang måste behärska det svenska språket 
för att kunna ta till sig den nya kunskapen som skolan tillhandahåller och därmed ytterligare 
förstärka sitt språk. Det svenska samhället i allmänhet och den svenska skolan i synnerhet, ställer 
mycket höga krav på svensk läs- och skrivförmåga1, vilket innebär att denna kunskap är av 
yttersta vikt när det handlar om såväl skolgång som elevernas framtida position på 
arbetsmarknaden. Det handlar också enligt utbildningsminister Jan Björklund och 
integrationsminister Nyamko Sabuni om att bryta utanförskapet som kommer av att inte ha 
tillräckliga kunskaper i svenska.2  
 
Infödda svenska elever, med svensktalande föräldrar, socialiseras in i det svenska språket från 
första stund. De behöver inte tänka på något annat språk, förrän det är dags att börja läsa 
engelska i tredje eller fjärde klass. I och med att de kan språket, förstår de vad lärarna säger och 
kan koncentrera sig på att försöka begripa vad alla nya ord, som t.ex. ordklass, subtraktion, 
miljöförstöring o.s.v. är för något. Om de inte förstår, kan de fråga läraren, som med andra 
svenska ord förklarar vad ordet ifråga betyder. Så ”enkelt” är det naturligtvis inte för de elever 
som inte behärskar det svenska språket. Förutom att förstå vad skolan handlar om, ska de också 
lära sig att förstå språket som talas. För om man inte förstår språket som talas riskerar den 
kognitiva, skolrelaterade utvecklingen att stagnera. Det är denna typ av problemområde som 
detta examensarbete avser att bearbeta. Området kan illustreras av modellen i figur 1.   

 
Figur 1 Examensarbetets problemområde    
  
Modellen visar på ett symbiosförhållande mellan eleven, språket och kunskapen. Eleven med ett 
annat förstaspråk kommer till den svenska skolan med erfarenheter som han eller hon kan 
använda för att lära sig det svenska språket – språket han eller hon behöver för att kunna ta till 
sig de kunskaper som skolan tillhandahåller. Tillägnandet och användandet av dessa kunskaper 
leder till att det svenska språket utvecklas vidare och eleven kan ta till sig ytterligare kunskap. 

                                                 
1 Franker, Q (2004:675-677) 
2 Björklund, J & Sabuni, N ”Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare” ur Dagens Nyheter (2008-02-18:Debatt) 
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Språk och kognitiv kunskap hänger samman och är beroende av varandra och detta uttrycks även 
i kursplanen för Svenska som andraspråk: ”Utvecklingen av språket innebär också en utveckling 
av tänkandet och är därigenom av avgörande betydelse för lärandet”.3
 
Denna process kan naturligtvis ske utan något speciellt stöd, men detta riskerar att medföra dels 
att språket blir bristfälligt och dels att det tar väldigt lång tid, vilket blir förödande för eleven då 
denna hamnar långt efter sina jämnåriga kamrater, vad gäller kognitiv utveckling.4  
 
Ur denna synpunkt kan man fråga sig vad vi gör för att underlätta för elever med annat 
förstaspråk. De flesta skolor erbjuder någon slags språkstödjande åtgärd, som t.ex. 
andraspråksundervisning, ofta kallad SSA (Svenska som andraspråk) – en särskild undervisning 
där man i mindre eller större grupper arbetar för att hjälpa elever med ett annat förstaspråk att 
lära sig svenska. Många skolor erbjuder också sina elever med annat förstaspråk 
Modersmålsundervisning. Båda dessa språkstödjande åtgärder har haft olika prioriteringar genom 
åren och varit upplagda på olika sätt.  
 
När de första invandrarna kom till Sverige placerades de direkt i de vanliga klasserna, utan någon 
förberedelse och utan någon speciell svenskundervisning. De elever som inte klarade av att hänga 
med i tempot placerades i stödundervisning, som var anpassad till svenska elever med 
inlärningssvårigheter. På 80-talet och i och med Lgr805 införde man ”Svenska som främmande 
språk”. Denna gick ut på att invandrarelever skulle få en annan slags svenskundervisning än de 
infödda svenska eleverna och att de sedan, så fort som möjligt, skulle integreras i den vanliga 
svenskundervisningen.6 Synen på språkinlärningsprocessen har under senare år ändrats och efter 
att ha genomgått många turer, är sedan 1995 och Lpo947 ”Svenska som andraspråk” ett eget 
ämne, med egen kursplan och specifika mål. 
 

Det primära syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna skall 
uppnå en funktionell behärskning av språket som är i nivå med den som elever med 
svenska som modersmål har. Ytterst är syftet med ämnet svenska som andraspråk att 
eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska.8

 
Tillägnandet av ett andraspråk innebär en speciell inlärningsprocess, vilken kursplanen markerar 
är viktig att stödja och därför kräver andraspråksundervisningen andra prioriteringar än den 
vanliga svenskundervisningen. I stället för att ha för höga krav på formell korrekthet i början av 
denna undervisning, skall man inrikta sig på den funktionella språkförmågan, d.v.s. att lära 
eleverna använda språket som ett tanke- och inlärningsinstrument. Detta ska i första hand hjälpa 
eleverna att klara av den övriga undervisningen, men kan också underlätta för eleverna i 
kontakten med andra elever och det svenska samhället. Tillägnandet av ett språk är nyckeln till 
kunskap i de övriga ämnena.9 Dessutom tar språkinlärning tid. Svenska som andraspråk är dock 
inget obligatoriskt ämne, det är frivilligt. SSA skall numera anordnas i stället för undervisning i 
svenska och kan utöver det anordnas som språkval, elevens val eller inom ramen för skolans val.10 
Man kan alltså välja att läsa både svenska och SSA om man vill.  
 

                                                 
3 Svenska som andraspråk, kursplan för grundskolan (2000-07) 
4 Axelsson, M, Gröning, I & Hagberg-Persson (2000:41-42) 
5 Läroplan för grundskolan 1980 
6 Bergman, P (1997:310) 
7 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
8 Svenska som andraspråk, kursplan för grundskolan (2000-07) 
9 ibid 
10 Grundskoleförordning (1994:1194) 
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Modersmålsundervisning innebär undervisning i och på elevens modersmål. Även denna 
undervisning har genomgått många turer genom åren. Tidigare och till viss del även nu, finns det 
de som anser att Modersmålsundervisning är något som skolan inte borde stå för, att det är 
felplacerade pengar o.s.v. Många, både svenskar och föräldrar till elever med annat förstaspråk, 
anser att det är bättre att satsa mer på att lära eleven svenska och att man kan lära sig 
modersmålet i hemmet. Hyltenstam & Toumela menar att debatten om 
modersmålsundervisningen har varit den debatt inom svenska skolan som väckt starkast känslor 
och att denna undervisning har varit ”ett politiskt-ideologiskt slagfält”.11 Detta menar de har 
påverkat hur verksamheten har utformats. De menar vidare att argumenten för och emot 
Modersmålsundervisning har ”grundats på attityder och känslor snarare än på kunskaper om 
minoritetsbarns identitetsutveckling”.12 Under senare år har forskare mer och mer betonat vikten 
av att ha ett fungerande modersmål ur flera synpunkter, bl.a. ur identitetssynpunkt och för att 
elevens språkliga och kognitiva kunskap inte skall stagnera.13 Men även därför att modersmålet 
underlättar inlärningen av det svenska språket.14  
 

Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till 
flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med 
modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på 
svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras 
kunskapsutveckling.15

     
År 2005 lade regeringen fram en proposition, som bl.a. ansåg att modersmålets ställning borde 
stärkas. 16 Denna proposition antogs av riksdagen och man har sedan dess arbetat för att stärka 
modersmålet. Numera har skolorna skyldighet att erbjuda Modersmålsundervisning till de elever 
som har ett annat språk än svenska som ett ”levande umgängesspråk”.17 Detta gäller dock endast 
om det finns minst fem elever med samma modersmål inom samma undervisningsgrupp och om 
det finns en lämplig lärare att tillgå.18 Tillgången på modersmålslärare är i nuläget dock väldigt låg, 
vilket gör att många elever som egentligen är berättigade till Modersmålsundervisning ändå inte 
får den. Att denna brist på kompetenta tvåspråkiga lärare är ett stort problem nämner bl.a. 
Mohamed Zaalouk, som har hand om skolans del av mottagandet av nyanlända flyktingar, på 
utbildningskontoret i Södertälje.19 Modersmålsundervisning kan enligt 
”Grundskoleförordningen” anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller 
utanför timplanebunden tid.20 Andraspråksundervisningen och Modersmålsundervisningen har 
varit föremål för både mycket debatt och många undersökningar. Mycket av debatten har handlat 
om att undersöka syftet med dessa språkstödjande åtgärder och vad resultatet av dessa blir. Få 
undersökningar har dock ägnat sig åt de individer som faktiskt är berörda av denna specifika 
undervisning, d.v.s. eleverna själva och deras upplevelser.   
 
 
 
 
 

                                                 
11 Hyltenstam, K & Toumela, V (1996:10) 
12 Ibid:10 
13 Paulin, A (1997:318) 
14 Hyltenstam, K & Toumela, V (1996:40) 
15 Modersmål, kursplan för grundskolan (2000-07) 
16 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, Proposition 2005/06:2 
17 Modersmål, kursplan för grundskolan (2000-07) 
18 ”Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter” 2007-09-08  
19 Edlund, U (2008:25) 
20 Grundskoleförordning (1994:1194) 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka andrapråkselevers21 upplevelser av 
andraspråksundervisning och modersmålsundervisning22 i förhållande till deras skolgång och 
studieresultat.23  
 
1.3 Frågeställningar 
 

• Vad har SSA respektive Modersmålsundervisningen betytt för eleverna? 
• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för deras språkliga färdigheter i svenska? 
• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för deras studieresultat? 
• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för den övriga skolgången? 
 
1.4 Metod 
 
1.4.1 Metodval 
 
Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning av fenomenografisk karaktär, vilken genomförs 
genom djupintervjuer med en grupp elever med annat modersmål, på en gymnasieskola i en liten 
stad i södra Sverige. Den fenomenografiska intervjun bygger på fenomenologin, som beskriver 
något utifrån aktörernas egna upplevelser. 24 Anledningen till att jag har valt att använda mig av 
denna typ av undersökning, är att dess resultat baseras på vad eleverna själva anser och deras 
egna upplevelser av andraspråks- resp. modersmålsundervisning. Risken för att få korta 
ofullständiga svar och risken för missuppfattningar minskar då man samtalar om ett ämne och 
har möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor. Intervjun är vad Kvale kallar halvstrukturerad, 
med vissa bundna frågeställningar, men samtidigt öppen för utveckling. 25 Som förberedelse för 
intervjuerna har jag gjort en intervjuguide26 utifrån Kvales tabell för forskningsfrågor och 
intervjufrågor.27 Denna intervjuguide baseras på frågeställningarna ovan.  
 
1.4.2 Urval och forskningsetiska frågor 
 
Källmaterialet består av intervjuer med gymnasieelever över femton år. Den primära tanken med 
att intervjua äldre elever, är att de har lämnat grundskolan och förhoppningsvis fått en viss 
distans till sin andraspråks- och modersmålsundervisning och därför kan ge genomtänkta och 
                                                 
21 Andraspråkselever innebär elever med annat modersmål än majoritetsspråket, vilket i vårt fall innebär elever med 
annat modersmål än svenska.  
22 Det finns många benämningar på de två ämnen som behandlas i uppsatsen och för att underlätta för läsaren har 
jag valt att i texten vara konsekvent i min användning av dem. ”SSA” (Svenska som andraspråk) avser 
andraspråksundervisning, d.v.s. den speciella svenskundervisning elever med annat modersmål kan få i skolan. 
”Modersmålsundervisning” avser undervisning i och på modersmålet, d.v.s. elevens förstaspråk/hemspråk, det språk 
som helt eller delvis talas i hemmet förutom svenskan. Då jag skriver modersmål avser det just detta språk och då jag 
skriver andraspråk innebär det svenska språket.   
23 Undersökningen utesluter dock inte att det finns andra faktorer som spelar in för en lyckad skolgång och ett bra 
studieresultat.  
24 Kvale, S (1997:54) 
25 ibid (1997:117) 
26 se bilaga 1 
27 Kvale, S (1997:122) Tabell 7.1: Forskningsfrågor och intervjufrågor 
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kognitivt utvecklade svar. Ytterligare en anledning är att dessa elever rent forskningsetiskt är 
lättare att komma i kontakt med, då intervjuerna inte kräver föräldrarnas samtycke. Den viktigaste 
urvalsfaktorn är att eleverna har eller har haft SSA och/eller Modersmålsundervisning. Som 
förberedelse inför intervjuerna tillfrågade jag de tilltänkta informanterna och delgav dem ett 
informationsbrev. 28 Detta informationsbrev behandlar forskningsetiska frågor såsom information 
om att intervjun kommer att bandas och att dessa band kommer att transkriberas till text och 
sedan förstöras. Det behandlar även frågan om intervjuns frivillighet och anonymitet. Vidare 
informerar brevet om hur intervjun kommer att redovisas samt presenterar syftet med 
undersökningen.  
 
Enligt de forskningsetiska principerna får man inte utan en etisk granskning och speciellt tillstånd 
behandla personuppgifter. Då undersökningen inte på något vis gagnas av att sådana uppgifter 
används, kommer frågan om etnisk bakgrund inte att nämnas eller behandlas. Inte heller kommer 
elevernas kön att nämnas, då det är tämligen underordnat för undersökningen och dess resultat.29

 
1.4.3 Metodförberedelser och genomförande 
 
Enskilda intervjuer genomfördes med fyra elever, som samtliga går på samma gymnasieskola. 
Intervjuerna gjordes enskilt med varje elev i ett avskilt rum, där varken telefon, lärare eller andra 
elever störde samtalet. Alla intervjuer bandades med hjälp av en diktafon och efter intervjuns slut 
gjordes en sammanfattning av vad som sagts under samtalet. Detta gjordes för att eleven skulle 
ha en möjlighet att korrigera och reda ut eventuella missförstånd. Diktafonen var då avstängd och 
om eleven hade några synpunkter, så skrevs de ned på en kopia av intervjuguiden. Intervjuerna 
tog olika lång tid, alltifrån tjugo minuter till en timma.  
 
Varje intervju transkriberades sedan till text, vilken sparas hos intervjuaren. I transkriptionen har 
jag valt att lyfta bort vissa ljudintryck. Detta dels för att de är svårtolkade och dels för att de är 
svåra att översätta till text utan att det inverkar på det allmänna intrycket av hur eleverna uttrycker 
sig. Transkriptionen är dock ordagrann (förutom då det gäller etiskt känsliga uppgifter såsom 
hemland och modersmål) och därmed mycket nära den muntliga texten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 se bilaga 2 
29 Detta innebär att alla elever hädanefter kommer att benämnas ”hon”, oavsett kön. 
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2 Tidigare forskning 
 
2.1 Bas och utbyggnad – BICS och CALP30

 
Man kan vara tvåspråkig på olika sätt. Om man utvecklar båda språken parallellt, kallas man 
”simultant tvåspråkig”.31 Detta är man om man har börjat lära sig båda språken före tre års 
ålder.32 Om man däremot börjar utveckla det ena språket före det andra, kallas man ”successivt 
tvåspråkig”.33 Ylikiiskilä menar att man lär sig sitt andraspråk via sitt förstaspråk om man är 
successivt tvåspråkig och att detta gäller för alla som börjar lära sig, i detta fall svenska, efter tre 
års ålder.34

 
Inom forskningen delar man upp språkinlärningen i olika nivåer för att lättare kunna klargöra 
skillnaderna mellan första- och andraspråksinlärningen. Man kallar dessa för BICS respektive 
CALP.35 Att ha uppnått BICS i ett språk, innebär att man har tillägnat sig grunden i språket - att 
man har den språkliga nivå, som krävs för att kunna samtala med någon. Detta samtal är ofta 
bundet vid ett ”här och nu” -tänkande, d.v.s. att det är bundet vid ett visst sammanhang. Det 
räcker att man behärskar språket så till vida att denna kommunikation kan ske med hjälp av en 
ledande hand, i form av uppmuntran och stödjande frågor. BICS brukar man ha uppnått i sitt 
förstaspråk vid fyra till sex års ålder, d.v.s innan man börjar skolan. Man skulle kunna säga att 
BICS är basen i språket och en förutsättning för att man sedan skall kunna tillägna sig nästa nivå i 
språket, som benämns CALP. Att ha uppnått CALP i ett språk, betyder att man har nått en sådan 
språknivå att man kan gå utanför ”här och nu” –tänkandet, att man kan se språket ur ett annat 
perspektiv och använda det till att tala om något som har hänt eller som ska hända, utan 
uppmuntrande frågor. Det innebär också att man lärt sig skriva och att man kan skriva så att en 
helt utomstående person kan läsa och förstå det. Man kan också använda sig av språket för att 
diskutera, lösa problem, tala i telefon o.s.v. Det är sådant som krävs för att man skall klara av 
skolans övriga ämnen.36 Detta lär man under skolåldern och genom hela livet och innebär 
dessutom en kraftig utökning av ordförrådet.37

 
Problemet för en elev som kommer till skolan utan att först ha tillägnat sig BICS i svenska, är att 
samtidigt som undervisningen pågår för fullt, för att kunna tillägna sig CALP, så måste han/hon 
lära sig de grundläggande kraven för att uppnå BICS. Det är här problemet ligger och det är här 
andraspråksundervisningen kommer in i bilden.38 Det finns olika faktorer som spelar roll för hur 
bra man kommer att tillägna sig andraspråket, men det som kanske spelar allra störst roll är vid 
vilken ålder barnet kommer till Sverige, vilket framgår av figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 BICS = Basic Interpersonal Communicative Skills, CALP= Cognitive Academic Language Proficiency 
31 Einarsson, J (2004:91) 
32 MacLaghlin (1984:10) här refererat enligt Einarsson (2004:91) 
33 Einarsson, J (2004:91) 
34 Ylikiiskilä (2001:7) 
35 Cummins, J (2000) här refererat efter Einarsson (2004:91) 
36 Axelsson, M (2003:142)  
37 Einarsson, J (2004:92) 
38 Viberg, Å (1996:141) 
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Ålder vid ankomst till Sverige Antal år för att nå uppfödd nivå i alla ämnen 
5-7 3-8 
8-11 2-5 
12-15 6-8 
 
Figur 2 Tid för att uppnå infödd nivå beroende på ålder vid ankomst39  
 
Man skulle kunna tro att ju yngre man är när man kommer desto bättre förutsättningar har man 
för att tillägna sig ett språk som ligger nära en ”förstaspråksnivå”. Men när man tittar på figuren 
ovan kan man se att det i genomsnitt tar kortare tid för barn som kommer till Sverige i åldern 8-
11, än för de barn som kommer vid 5-7 års ålder. Hur kan då detta komma sig? Enligt Ylikiiskilä 
kan detta bero på att de elever som kommer hit vid 5-7 års ålder har fått sin tidiga läs- och 
skrivinlärning på förstaspråket avbruten, medan de som kommer vid 8-11 års ålder har fått 
fullfölja den.40 Detta kan man koppla till tanken att alla barn som lär sig ett andraspråk efter tre 
års ålder, lär det via sitt förstaspråk.41 Har eleven då tillräckliga baskunskaper (BICS) och 
dessutom en hel del utbyggnadskunskaper (CALP)  i sitt förstaspråk, så blir det lättare, då dessa 
kunskaper redan är grundlagda och han/hon kan koncentrera sig på att lära sig det nya språket 
med hjälp av de kunskaper om språk som han/hon redan besitter.  
 
Men varför går det då inte ännu fortare att nå infödd nivå i sitt andraspråk för de elever som 
kommer till Sverige när de är mellan 12-15 år? En förklaring skulle kunna vara den kritiska 
perioden för språkinlärning som vissa forskare talar om. Det innebär att det finns en kritisk 
period då barnen måste få en viss stimulans för att kunna tillägna sig språket och använda det 
perfekt. Denna kritiska period skulle också kunna förklara varför det är svårare för en vuxen att 
tillgodogöra sig ett nytt språk, än vad det är för ett barn. Det har funnits olika tankar om när 
denna kritiska period infaller. Lennberg hänvisade på 60-talet till lateraliseringsprocessen, vilken 
han menade avslutades vid 12-13 års ålder. Han menade att när denna var avslutad förlorade 
hjärnan sin flexibilitet, vilket innebar att den kritiska perioden var över och förmågan att lära in 
ett språk var borta. Denna tes är inte aktuell längre. Forskare av idag menar, att nervcellernas 
förmåga att göra nya och olika typer av kopplingar till varandra och att förstärka dessa, avtar med 
åren.42 Lindö skriver att barn i åldern två till fem år har en ”genuin förmåga att ta till sig språkets 
grammatik”, vilken börjar avta när barnet är i sexårsåldern43 Detta skulle också kunna vara en 
bidragande orsak och förklaring till varför elever i åldern 12-15 år i snitt inte lär sig svenska 
snabbare än elever i åldern 8-11. 
 
Det finns olika uppgifter om det följande och naturligtvis finns det stora individuella skillnader, 
men man kan säga att det tar mellan fem och åtta år för en andraspråksinlärare att uppnå 
”förstaspråksnivå” i svenska.44 Detta i sig understryker vilken enorm betydelse åldern har för 
språktillägnandet och i förlängningen det övriga lärandet. Bergman skriver att yngre barn ofta har 
ett bra flyt i språket, de bryter inte så mycket, men att de trots detta kan ha stora luckor i 
basordförrådet. Äldre elever däremot, kan ha ett mycket stort ord- och begreppsförråd, medan de 
i sin tur inte har ett så bra uttal. 45  
 

                                                 
39 efter Collier (1987) enligt Ylikiiskilä (2001:5), se även Viberg, Å (1996:116) 
40 Ylikiiskilä (2001:5) 
41 ibid:7 
42 Abrahamsson, N & Hyltenstam, K (2003:33-34) 
43 Lindö, R (2002:87) 
44 Bergman, P (1997:311) 
45 ibid:311-313 
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Det finns ytterligare en kategori elever, en kategori som kanske har det ännu svårare än de 
invandrade barnen. Det är de barn som är födda i Sverige av invandrade föräldrar och som 
kanske inte ens har uppnått BICS i sitt förstaspråk när de börjar i skolan och som dessutom har 
en mycket bristfällig svenska. Bergman påpekar vikten av att ha ett bra ordförråd, vilket i dessa 
fall kan vara mycket dåligt. Det finns stora individuella skillnader och därför måste 
andraspråksundervisningen ha en mycket större spännvidd än den vanliga svenskundervisningen. 
Det tar som sagt lång tid för andraspråkselever att lära sig alla komponenter i språket och därför 
menar Bergman att de behöver arbeta med den formella korrektheten långt upp i åldrarna och i 
takt med den övriga språkliga mognaden.46  
 
2.2 Tvåspråkighet 
 
Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson presenterar i en rapport inom forskningsområdet 
mångetnicitet, tvåspråkighet och utbildning, fyra olika studier47 som framhäver tvåspråkigheten 
som central och menar att det är självklart att den som är tvåspråkig måste få möjlighet att 
utveckla båda sina språk och kulturer.48  
 

Tvåspråkighetsutvecklingen är nära kopplad till individens kognitiva utveckling och 
möjlighet att utveckla sitt lärande på båda språken. Språken är ett medel att utvecklas på, 
nå kunskap genom och skapa en stabil identitet.49

 
De menar att man måste ge varje elev möjlighet att utvecklas på en åldersadekvat nivå och om 
man skall kunna ge varje elev denna möjlighet, måste man se till varje elevs förutsättningar. Detta 
betyder att ett invandrarbarn som har mer kunskaper i sitt modersmål än på svenska, borde få 
möjlighet till fortsatt kognitiv utveckling och lärande på detta språk ”eftersom det är på sitt 
starkaste språk barnet förstår bäst”.50 Men detta innebär inte att det är nog – barnet måste även 
påbörja sin utveckling av det svenska språket tidigast möjligt för att även det skall kunna fungera 
för kognitiv utveckling, vilket i framtiden innebär även kunskapsinhämtning.51 Det är här SSA-
undervisningen kommer in i bilden.  
 

                                                 
46 Bergman, P (1997:313) 
47 Thomas & Collier (1997), Miramontes, Nadeau & Commins (1997), Cummins (1986,1996) och May (1994) 
48 Axelsson, M, Gröning, I & Hagberg-Persson, B (2000:10-38) 
49 ibid:41-42 
50 ibid:42 
51 ibid:42 
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Figur 3 En samlad modell för tvåspråkiga barns utveckling och lärande i skolan52

 
Figuren ovan visar en modell för tvåspråkiga barns utveckling och lärande i förskolan, i vilken 
man kan se vilka faktorer som är avgörande för den kognitiva utvecklingen och lärandet. Som 
man kan se är det många faktorer som spelar in, däribland och mest intressant för denna 
undersökning är utvecklandet av både förstaspråket (S1) och andraspråket (S2). Även om det nya 
språket inte fungerar helt och fullt, kommer man inte ifrån att det måste användas som 
tankeinstrument i skolan och det är därför eleven med annat modersmål behöver få extra hjälp, i 
form av SSA-undervisning.53 Även Thomas & Collier har gjort en modell på vilka komponenter 
som är viktiga för ett tvåspråkigt barns framgångsrika skolgång, vilken här är omarbetad till 
svenska förhållanden. 
 

 
 
Figur 4 Komponenter för en framgångsrik skolgång efter Thomas & Collier54

 

                                                 
52 efter Axelsson, M, Gröning, I & Hagberg-Persson, B (2000:43) 
53 Svenska som andraspråk – kursplan för grundskolan (2000-07) 
54 Thomas & Collier (1997), här refererat av Axelsson, M (2004:519) 
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Einarsson, språksociolog och professor i nordiska språk menar att det är självklart att man lär sig 
ett visst stoff sämre om man undervisas på ett främmande språk och även han argumenterar för 
att invandrare borde få undervisning på sina modersmål. Han drar paralleller till att vissa 
gymnasiala utbildningar tenderar att ge mer och mer undervisning på engelska och menar att 
detta kan få som konsekvens att de elever som har svårt för språk eller som helt enkelt inte har 
fått tillräcklig undervisning i engelska, inte klarar av dessa program, vilket i sin tur kan leda till att 
Sverige går miste om en stor kompetens, bara för att språket agerar som barriär.55 Enligt 
Einarsson menar Teleman & Westman att det även finns en risk för att ungdomar tillägnar sig ett 
”oprecist, ungefärligt hanterande av olika ämnen”56, vilket får till följd att språket inte blir rikt nog 
för att de skall kunna uttrycka sig precist och att eleverna säger det de kan i stället för det de 
egentligen vill uttrycka. Detta skulle innebära att vi blir både kollektivt och individuellt dummare 
när vi talar ett språk vi inte riktigt behärskar.57Att tänka sig att detta är fallet i fråga om många av 
våra invandrarelever ligger inte så långt borta i tankegångarna.  
 
2.3 Skolframgång och studieresultat 
 
Viberg menar att ”goda svenskkunskaper är nyckeln till allmän skolframgång och till integrering i 
det svenska samhället”.58 Detta påpekas även i Regeringens proposition från 2005/06:2 ”Bästa 
språket – en samlad svensk språkpolitik”. I denna skriver man, precis som Viberg menar, att det 
offentliga språket är nyckeln till framgång i skolan och man påpekar även att det är nyckeln till 
framgång i arbetslivet.59 Att språket har en nyckelställning i skolarbetet står även i Kursplanen för 
svenska som andraspråk.60 Löfgren har gjort flera undersökningar om vad som hänt med 
invandrarelever efter genomgången grundskola, bl. a. huruvida de har fortsatt på gymnasiet eller 
inte. Dessa undersökningar är visserligen ganska gamla, men ändå intressanta. Det viktigaste 
resultatet av undersökningarna har varit att färdigheten i svenska är nyckeln till studieframgång i 
gymnasieskolan.  
 

Den mest väsentliga förutsättningen för skolframgång är svensk språkfärdighet. 
Invandrarelever som tillräckligt väl behärskar det svenska språket klarade sig 
genomsnittligt lika bra som svenska elever, i en del språkgrupper t.o.m. bättre. Utan 
tillräcklig språkfärdighet i svenska är förutsättningar för vidare gymnasiestudier små. 
Speciellt gäller detta elever som invandrat under högstadieåren.61

     
Viberg skriver vidare om hur nyanlända invandrare efter ungefär två år har lärt sig att delta i en 
muntlig, vardaglig kommunikation. Men att muntligt kunna kommunicera är inte detsamma som 
att klara sig i skolan, vilket visar sig genom att det tar betydligt längre tid för invandrarelever att 
komma ikapp i de olika läsämnena. Matematiken tenderar däremot att utvecklas tidigare än de 
övriga läsämnena. 62  
 
1993 gjordes en utredning om den sociala snedrekryteringen till högre studier, kallad SOU 
1993:85. I denna fann man att elever som har anlänt till Sverige efter skolstarten, hade en mindre 
tendens att fortsätta till högre studier. Den visade att ju äldre barnen var när de invandrade till 

                                                 
55 Einarsson, J (2004:71) 
56 ibid:70 
57 ibid:70 
58 Viberg, Å (1996:141) 
59 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, Proposition 2005/06:2 
60 Svenska som andraspråk – kursplan för grundskolan (2000-07) 
61 Löfgren (1991) från Viberg, Å (1996:114) 
62 Viberg, Å (1996:115) 
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Sverige, desto färre gick vidare till högre utbildning. Detta, menar Viberg, måste bero på att högre 
invandringsålder är ”nära förknippad med bristande kunskaper i svenska”.63  
 
2.4 Modersmålsundervisningens effekter 
 
Hill gjorde 1995 en studie som visade att elever som haft kontinuerlig modersmålsundervisning 
under hela sin skoltid, har högre betyg i både svenska och engelska, än de elever som i ett tidigt 
skede har avbrutit sin modersmålsundervisning. Studien visade även att ju mer 
modersmålsundervisning eleverna har fått, desto bättre behärskar de sitt modersmål. Alla elever 
som fått modersmålsundervisning behärskar svenska bättre och kan behandla abstrakta begrepp 
bättre än andra invandrarelever.64 Denna undersökning visade också enligt Axelsson att eleverna 
som fått modersmålsundervisning under hela sin skolgång, från förskolan och hela vägen under 
sin skoltid, är de som uppvisar bäst resultat både när det gäller skolframgång och  
språkbehärskning av svenska. Qzerk menar dessutom att de invandrarelever som får tvåspråkig 
undervisning i matematik och SO får bättre betyg i dessa ämnen än andra invandrarelever.65  
 
2.5 Första- och andraspråksinlärning   
 
Förr trodde man att det var väldigt stora olikheter mellan inlärning av förstaspråk och 
andraspråk. Numera har man börjat fokusera på vilka fel andraspråksinlärare gör och kommit 
fram till att utvecklingsgången i många fall och i de flesta lägen är densamma som när barn lär sig 
sitt förstaspråk. Förr såg man på ”inlärarspråket” – det språk man talar medan man lär sig – som 
ett felaktigt språk, påverkat av personens förstaspråk. Numera betraktar forskarna det som ett 
naturligt språk, med mindre påverkan från förstaspråket. Man kallar detta inlärarspråk för 
”interimspråk” och man har upptäckt att det faktiskt är mycket systematiskt, regelbundet och 
universellt. Det följer de principer och lagar som gäller för världens övriga språk.66 Denna tanke 
stämmer överens med tesen om att det är lättare att lära sig ett andraspråk om man först 
behärskar sitt förstaspråk. På något sätt har man anammat de universella lagar och principer som 
finns för språkuppbyggnad och kan överföra detta på andraspråket. Modersmålsundervisningen 
har varit omdiskuterad, men om man skall tro på det som tidigare sagts, så torde den vara av 
yttersta vikt för att utveckla invandrarelevernas svenskkunskaper och därmed deras läs- och 
skriftspråksutveckling, som i sin tur kan göra dem till fungerande medborgare i vårt land.  
  
Intressant är att personer med olika modersmål, gör samma typer av fel, lär sig språkliga 
strukturer och regler i samma ordning och går igenom samma utvecklingsstadier när de skall lära 
sig samma andraspråk.67 Detta kan tolkas som att varje individ har en medfödd språkförmåga och 
en kraftfull kunskapsprocessor– d.v.s. att alla har en inbyggd språkbearbetare. 68

  
Likheter mellan första och andraspråksinlärning är att i båda fallen kan det naturligtvis 
förekomma variationer, både när det gäller inlärningstakt och behärskningsnivå. Man undviker 
svåra ord, uttal och grammatiska mönster och man ersätter pronomen med namn, t.ex: Maja äta, 
man förenklar ord, uttal och grammatik – man använder t.ex. den vanligaste prepositionen, för 
den har man hört flest gånger, d.v.s. ”på” och man tror att alla ord är n-ord. Man använder den 
ordföljden som är enklast och använder enbart nukleära verb/basverb i stället för särspråkliga 
                                                 
63 ibid:115 
64 Hill (1995) här refererat enligt Hyltenstam, K & Tuomela, V (1996:99-100) 
65 Qzerk (1993) här refererat enligt Hyltenstam, K & Tuomela, V (1996:99) 
66 Abrahamsson, N & Hyltenstam, K, (2003:42) 
67 ibid:42 
68 Axelsson, M, (2003:134) 
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verb (sådana som är typiska för svenskan). Övergeneralisering är också vanligt både hos första- 
och andraspråksinlärare ex. gick – gådde – gick, s.k. U-inlärning. Man utvidgar ordbetydelsen, 
använder helfraser, uppfinner nya ord, använder närliggande ord och använder kroppsspråk och 
andra ickeverbala uttryck i större utsträckning.69  
 
Vissa av dessa ”fel” är mer uttalade ”invandrarfel” än andra, t.ex. när det gäller felaktig ordföljd 
och tempusfel.70Är man simultant tvåspråkig, d.v.s. om man har påbörjat inlärningen av de två 
språken innan tre års ålder, så är inlärningen nästan helt likvärdig, medan man, om man är 
successivt tvåspråkig, alltså om man påbörjar inlärningen av andraspråket efter tre års ålder, lär sig 
andraspråket med hjälp av, eller via sitt förstaspråk.71 Detta gör att andraspråksinlärningen skiljer 
sig något från förstaspråksinlärningen. Om man ser till lexikon, så är det kanske framför allt de 
ord som inte har någon motsvarighet på andra språk, som ställer till problem. T.ex. ord som 
”lagom” och andra ”ursvenska” ord. 
  
En skillnad mellan att lära sig ett förstaspråk och ett andraspråk, kan också vara att när man lär 
sig förstaspråket så får man mycket ”gratis” - man är hela tiden omgiven av språket. Föräldrar, 
syskon och de flesta andra runt omkring talar samma språk och man lär ju i interaktion med 
andra. När man däremot skall lära sig ett andraspråk, så kanske skolan och dagis är den enda 
kontakten man har med det aktuella språket. Detta är ju högst individuellt och beror på var man 
bor, hur integrerad i samhället familjen är, vad föräldrarna arbetar med och hur många man 
dagligen träffar som talar målspråket. Det finns en hel del andra faktorer som också kan påverka 
andraspråksinlärningen. Åldern när andraspråksinlärningen påbörjas är avgörande, men även 
motivation, språkbegåvning, omgivningens (föräldrar och skola) inställning till både första och 
andraspråket och dess kultur m.m.72 Det är viktigt att barnet får stöd av vuxna och möjligheter att 
använda sig av sina båda språk så naturligt som möjligt. Det är också viktigt att man försöker 
hålla de båda språken isär, så distinkt som möjligt.73  
 
Viberg förordar att SSA-läraren, hemspråksläraren och klassläraren/ämnesläraren gemensamt 
planerar sin undervisning.74 Forskarna verkar vara överens om att just detta samarbete mellan 
SSA, Modersmål och övriga ämnen är central för en lyckad kognitiv utveckling och i 
förlängningen studieresultatet.75 Genom detta samarbete kan eleven utveckla både språk och 
tanke parallellt med varandra.76  
 
2.6 Kunskap 
 
2.6.1 Tillägnande av kunskap 
 
Vygotsky, banbrytande forskare kring den sociala interaktionen oh samtalets nyckelroll i all 
mänsklig kognitiv utveckling, påpekar att alla människor, livet igenom tar hjälp av omgivande 
människor för att utöka sin kunskap och gå framåt i sin utveckling. Detta innebär att elever 
utvecklas med hjälp av personer i omgivningen, däribland kompisar, föräldrar och inte minst 
lärare. Han talar om att det som barnet kan göra med lite hjälp idag, kan han/hon göra själv i 

                                                 
69 Ylikiiskilä, A, (2001:14-18) 
70 ibid:18 
71 ibid:7 
72 ibid:10 
73 Ylikiiskilä, A, (2001:9) 
74 Viberg, Å (1996:134) 
75 se bl.a. Bergman m.fl (1992:70) 
76 Bergman m.fl (1992:70) 
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morgon.77 Detta är vad skolan handlar om – att vi som lärare ger elever det stöd de behöver idag, 
för att de ska klara av att göra det själva så småningom. Många forskare, däribland Vygotsky, 
Dysthe78 och Swain79, för att bara nämna några, framhåller samtalet/dialogen som en bra metod 
att utveckla både språk och kognitiv kunskap. De menar att genom att få uttrycka sig muntligt 
och skriftligt befäster man sin kunskap. Ur ny kunskap får man ökade språkkunskaper, vilka man 
sedan kan använda för att inhämta ytterligare kunskap.  
 
2.6.2 Att tillägna sig kunskap som andraspråkstalare 
 
Swain talar om begripligt utflöde och menar att den egna produktionen är helt avgörande för att 
nå optimal inlärning. När det handlar om andraspråksinlärning menar hon att det är när eleven 
pressas att uttrycka sig så korrekt som möjligt som språkutveckling sker.80  
 
I kursplanen för svenska som andraspråk står det att språkutveckling även innebär utveckling av 
tänkandet och därmed är helt avgörande för elevens lärande. Under överskriften Språkutveckling – 
kunskapsutveckling menar man att utmärkande för ämnet är att eleven här skall få redskap ”för att 
tillägna sig kunskaper i andra ämnen och hjälp att formulera och redovisa kunskaperna på det nya 
språket”, vilket utvecklar tankeförmågan såväl som språkförmågan hos eleven. Man påpekar 
vidare att eftersom en av ämnets huvuduppgifter är att ge eleven möjlighet att tänka och 
kommunicera på en ”kunskaps- och begreppsnivå som ofta är högre än den språkliga nivån i 
svenska”, är samarbete med modersmålsundervisningen och de övriga ämnena viktigt.81

 
Thomas & Collier menar att om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk, i vårt fall 
svenskan, så hinner han/hon kanske aldrig ifatt sina enspråkiga kamrater. Detta beror enligt dem 
på att barns utveckling av tänkande och lärande går långsammare om de endast får undervisning 
på sitt andraspråk. De barn som däremot har haft möjlighet, att under sina 5-6 första skolår, 
parallellt med andraspråket, få en stark utveckling av tänkande och lärande på sitt modersmål, har 
mycket större möjligheter att komma i nivå med sina enspråkiga kamrater, både språkligt och 
ämnesmässigt när de befinner sig i slutet av sin gymnasieperiod.82  
 

Forskarna konstaterar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på 
förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket. Ju mer 
barnen utvecklar tankar och kunskaper genom förstaspråket på en åldersadekvat nivå, 
desto bättre kommer de att klara sin ämnesutveckling på andraspråket i slutet av sin 
skolgång.83

 
Detta menar Thomas & Collier gäller för alla elevgrupper, alltså även för andra generationens 
invandrare – de som är födda i Sverige av utländska föräldrar.84  
 
 
 
 
 

                                                 
77 Vygotsky (1978), här refererat enligt Lindberg, I (2005:39-40) 
78 Dysthe (1996) ur Lindberg, I (2005:60) 
79 Swain (1985, 1995) ur Lindberg, I (2005:52) 
80 ibid:53 
81 Svenska som andraspråk, kursplan för grundskolan (2000-07)  
82 Thomas & Collier (1997) här refererat enligt Axelsson, M (2004:518) 
83 Axelsson, M (2004:518) 
84 Thomas & Collier (1997) här refererat enligt Axelsson, M (2004:518) 
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3 Resultat 
 
Resultatet nedan är vad som framkommit under intervjuerna och skall inte ses som allenarådande 
för samtliga elever som läser SSA och Modersmålsundervisning. Undersökningen omfattar endast 
fyra elever och bör därför ses i det lilla sammanhang det hör hemma. Många upplevelser är 
individuella och olika förutsättningar som bl.a. vilken lärare man har och vilken utbildning hon 
eller han har spelar roll för hur eleverna själva upplever sin undervisning och därmed kanske även 
vad de anser att undervisningen i sig har gett dem. Det kan också handla om tid i landet, ålder vid 
ankomst o.s.v. Dock kan man få en liten inblick i vad dessa två ämnen kan betyda för elever med 
annat förstaspråk, på olika nivåer, vilket i sig är mycket intressant för alla som verkar inom 
skolans värld. Jag har valt att presentera resultatet enligt frågeställningarna för att ge arbetet en 
lättöverskådlig struktur. Eleverna kallas E1, E2, E3 samt E4 och kallas alla för ”hon”, oavsett 
kön. För att få en grund att luta resultaten mot presenteras här en liten översikt över elevernas 
respektive ålder vid ankomsten till Sverige, antal år i SSA-undervisning respektive antal år i 
Modersmålsundervisning.  
 
 
Elev Ålder vid ankomst till 

Sverige 
Antal år med SSA Antal år med 

Modersmålsundervisning
E1 8-9 år (har gått i skola i 

hemlandet innan 
ankomst till Sverige) 

8  11 

E2 född i Sverige 2  5 
E3 3 år 10  5 
E4 3 år 4½  10 
 
Figur 4 Datasammanställning 
 
3.1 SSA:s och Modersmålsundervisningens betydelse 
 
SSA:s och Modersmålsundervisningens betydelse för eleverna som framkommit under 
intervjuerna kan inordnas i flera olika kategorier, vilka redovisas som följer. Dessa kategorier har 
framkommit genom bearbetande av de fyra intervjuerna.  
 
Varje transkriberad intervju skrevs ut i fem exemplar, av vilka ett exemplar sparades i orört skick. 
De fyra övriga exemplaren markerades i olika färger, för att det lättare skulle gå att hålla reda på 
vilken elev som sagt vad och delades sedan upp i fyra olika kuvert, vilka var och en markerades 
med en av de fyra frågeställningarna som ligger till grund för studien. Sedan bearbetades varje 
frågeställning för sig. Allt av intresse som rörde den aktuella frågeställningen klipptes ut och lades 
tillbaka i kuvertet. Nu fanns alla elevers åsikter och påståenden om samma frågeställning samlade 
och blev därmed lättare att överblicka. När allt som rörde frågeställningen var urklippt, gicks 
varje intervju igenom var för sig och allt som berörde samma sak lades i en lång rad på bordet. 
Dessa lappar tejpades sedan samman för att inte komma bort. Eftersom intervjuerna har varit 
halvstrukturerade, med vissa bundna frågor, vilkas svar har legat till grund för följdfrågor, har 
vissa påståenden endast gjorts av en, två eller kanske tre elever. Dessa har tagits upp i den mån 
jag ansett dem relevanta för studien i sig. Under denna intervjubearbetning bildades så 
småningom ett mönster av elevernas svar och påståenden. Dessa fungerade som kategorier, vilka 
sedan har fått utgöra underrubriker i denna resultatdel. Därmed har allt som sagts om de aktuella 
frågeställningarna bearbetats och alla elevers upplevelser har tagits med i beräkningen. Detta gör 
att resultatet befäster studiens fenomenografiska karaktär.  
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3.1.1 Språkligt 
 
Gemensamt för samtliga elever är att de anser att SSA-undervisningen har varit positiv. De anser 
inte att det finns något negativt med att få denna undervisning. De tre elever som inte är födda i 
Sverige ansåg samtliga att de haft stor språklig nytta av att ha SSA. De menar att de har utvecklats 
och förstår saker som de inte förstod innan.  De har lärt sig både att stava och tala bättre. E4 
menar att hon har lärt sig väldigt mycket ord, att hon knappt stavar fel i svenska och att de flesta 
tror att hon är svensk när de möter henne. Hon menar vidare att visst kan man lära sig språket 
ändå, men aldrig bli lika bra som om man haft SSA eller SFI (svenska för vuxna invandrare).  
 

[…]kanske några kan bli förstådda, men man ju inte lika bra som om dom haft SSA, 
eller vad heter det Svenska för invandrare…SFI.85

 
När det gäller Modersmålsundervisningen är det lite delade meningar om huruvida denna har 
hjälpt eleverna språkligt eller ej. Tre av eleverna (E2, E3 och E4) menar att den har betytt mycket 
för hur de har lärt sig sitt modersmål. E4 påpekar att alla språk utvecklas och att 
Modersmålsundervisningen hjälper dem att hålla sig à jour med denna utveckling. Hon menar att 
man lätt glömmer bort vissa ord i modersmålet om man inte får undervisning i det.  
 

För att när man kommer till ett annat land så behöver man lära sig snacka deras språk 
och om man lär sig det språket så glömmer man bort vissa (paus) vissa ord i sitt eget 
språk eller man hänger inte med i utvecklingen på sitt eget modersspråk och så blir det 
svårt typ när någon säger på (modersmålet) nånting, så kanske jag inte förstår hela ordet, 
så om jag går på modersmålsundervisning, så lär man sig det där.86

 
E3 menar att undervisningen har hjälpt henne att prata renare och inte blanda svenskan och 
modersmålet så mycket som hon gjorde innan. E1 menar att hon inte har lärt sig något extra av 
att ha Modersmålsundervisning.  
 

Jag lär mig lika mycket hemma liksom.87

 
Endast en elev (E4) anger uttryckligen att Modersmålsundervisningen har spelat roll för hennes 
kunskaper i svenska.  
 
3.1.2 Socialt 
 
Eleverna anser inte att SSA-undervisningen har hjälpt dem att skaffa fler vänner, men E4 menar 
dock att det är viktigt att kunna svenska för det sociala umgänget och för att fungera i samhället. 
 

[…] det är ju socialt umgänge också, eller hur. Om man har grannar till exempel, dom 
kanske inte förstår det språket du brukar snacka i ditt hemland förut. Du vet, sen när du 
ska handla saker och så…det är många saker man behöver lära språk för.88

 
De tre elever som ansåg att Modersmålsundervisningen har hjälpt dem att utveckla sitt 
modersmål, menar att den viktigaste orsaken till varför man bör ha Modersmålsundervisning är 
just den sociala biten. Det är viktigt att lära sig sitt modersmål, för att kunna hålla kontakten med 
sina släktingar och att kunna tala med dem när man åker och hälsar på.  
 

                                                 
85 E4 
86 E4 
87 E1 
88 E4 
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Det är som om nån svensk skulle flytta till (elevens hemland), så borde han läsa svenska 
som modersmål och så här.”89  

 
På frågan om hur eleven tror att det hade varit om hon inte fått Modersmålsundervisning, svarar 
alla utom E1 att det hade påverkat deras kontakt med människor i och från hemlandet negativt. 
E4 menar att hon knappt hade kunnat åka ner till hemlandet och hälsa på, för om hon inte fått 
Modersmålsundervisning så hade hon inte kunnat tala hemspråket – hon menar till och med att 
utan Modersmålsundervisningen hade hon glömt bort språket totalt. E3 menar att hon hade varit 
mycket slarvigare om hon inte fått denna undervisning och E2 menar att hon hade saknat 
någonting.  
 

Ja, det är ju, så jag, jag hade gått miste om kunskap eller så, jag hade gått miste om ett 
helt språk eller om man säger så.90   

 
3.1.3 Kontakt och hjälp 
 
Samtliga elever anger kontakten med lärarna och det faktum att SSA-undervisning oftast sker i 
mindre grupper, som orsak till varför just denna undervisning är så bra. Lärarna har mycket mera 
tid med dem, de har mer tid för varje elev och eleverna känner sig sedda.  
 

Ja, alltså den här hjälpen man får, det är ju inte mycket folk och lättare att koncentrera 
sig, du får uppmärksamhet hela tiden, dom är aldrig upptagna kan man säga, du får hjälp 
när du vill eller så här, bara du säger till så får du hjälp, så hjälper dom dig alltid.91

 
E1 menar att SSA-lärarna mer eller mindre är som vänner, med vilka hon kan tala om nästan vad 
som helst. E2 påpekar dels det positiva med att arbeta i mindre grupper och dels att lärarna 
beskriver bättre och tydligare.  
 

Ja, det var att man jobbade i mindre grupper (paus) läraren hade mer tid för en, så att 
det var mer koll på arbetena och då visste man att det skulle lämnas in och det skulle 
göras så och så. Man fick det bättre beskrivet för sig.92

 
Ingenting liknande framgick när det gäller Modersmålsundervisning.  
 
3.1.4 Svårighetsgrad 
 
Eleverna menar att de lär sig samma saker på SSA som de som läser svenska som modersmål lär 
sig, men man har mer tid, är mindre elever och har större chanser att fråga om man inte förstår. 
E1 menar att dessa lektioner inte alls är jobbiga och att hon därför orkar mer. Hon säger att om 
hon hade gått i vanlig svenska skulle hon troligtvis ha skolkat mer eftersom hon hade haft svårare 
att hänga med. E2, blev rekommenderad av skolan att prova på SSA, då både hon själv och 
lärarna ansåg att den vanliga svenskan var lite för svår för henne. Hon menar istället att SSA-
undervisningen i sin tur var lite för lätt. 
 
 
 
 
 

                                                 
89 E3 
90 E2 
91 E3 
92 E2 
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Ja, det var för lätt. Men, alltså Svenska som andraspråk, det var ju mer dom 
som…äh…alla dom jag läste med, hade läst Svenska som andraspråk redan som små 
och dom hade läst det närmare hela sitt liv…och jag, alltså jag är ändå född och 
uppvuxen här i Sverige och allting eller så, så jag har ändå med mig språket på det viset, 
men jag tyckte bara att den vanliga svenskan var lite för svår, så det var lite svårt att hitta 
en balansgång i mellan.93  

 
Hon menar att för att SSA-undervisningen skulle ha gett henne något skulle den ha behövt 
anpassas efter hennes kunskaper. Hon säger också att nu när hon läser vanlig svenska igen, på 
gymnasienivå, är den alldeles för svår.  
 
E3 säger att när hon som liten gick i vanlig svenska, hade hon väldigt svårt att koncentrera sig, 
vilket avhjälptes när hon började i SSA. Detta menar hon troligtvis berodde på att man arbetade i 
mindre grupper.  
 
E2 nämnde när det gäller Modersmålsundervisningen, att det var lite svårt att få rätt nivå på den 
eftersom utbudet var lite dåligt. Hon fick t.ex. gå tillsammans med de elever som gick i femman 
eller sexan när hon själv gick i nian. 
 
3.1.5 Attityder 
 
E1 nämner att det ibland kändes pinsamt att gå på SSA under lågstadietiden – hon kände sig lite 
utanför, men hon menar att det försvann mer och mer, ju äldre hon blev och ju mer hon förstod. 
Hon nämner också att man ibland kan få för sig att de svenska eleverna tycker att de som går på 
SSA inte kan prata så bra. Hon betonar dock att detta inte gör SSA negativt.   
 
E2 som blev rekommenderad SSA av sina lärare, nämner att hon i början var emot tanken att 
börja på SSA, då hon tänkte:  
 

Nej, jag ska inte läsa svenska som andraspråk, jag är född här i Sverige!94

 
Hon berättar även att hennes föräldrar inte satte henne i Modersmålsundervisning, då de ansåg 
att hon skulle lära sig svenska först. Att hon sedan ändå kom att ha Modersmålsundervisning 
berodde helt och hållet på hennes eget intresse av att ha det.  
 
3.1.6 Utbyggnadskunskaper 
 
Denna kategori gäller främst SSA-undervisningen och behandlades inte när det gäller 
Modersmålsundervisning. E2 menar att för henne var svårigheten på den vanliga 
svenskundervisningen det skriftliga, som exempelvis uppsatsskrivning:  
 

Jag hade mycket lättare för mig att prata och muntliga redovisningar och sånt för då 
kunde jag förklara hur jag tyckte och tänkte och så, men jag hade lite svårt att uttrycka 
mig i ord.95

  
Även E3 anser att det är det skriftliga som är svårast, medan E4 tvärtom anser att det skriftliga 
är lättare än det muntliga.  
 

                                                 
93 E2 
94 E2 
95 E2 
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3.2 SSA:s och Modersmålsundervisningens betydelse för språkliga 
färdigheter i svenska 
 
3.2.1 Kunskaper och svårigheter i svenska  
 
Samtliga elever anser att de har en bra eller hyfsad nivå i svenska. Tre av eleverna (E1, E2 samt 
E3) anser att det är lättast med den muntliga biten, medan E4 anser att det skriftliga är lättast. E1 
anser att hon klarar sig bra och har en bra nivå på sin svenska. Hon klarar sig bra och förstår 
allting. Men hon nämner också att hon ibland kan ha lite svårt för vad hon kallar konstiga ord 
och ger som exempel om det kommer hem räkningar eller deklarationer och dylikt. Hon menar 
att hon då måste läsa två gånger och koncentrera sig riktigt för att förstå.  
 

Ibland kan jag ha svårt för sånt språk, att förstå, men läser jag igenom det två gånger 
och koncentrerar mig så förstår jag det i alla fall, men inte om jag skumläser det eller 
läser det snabbt.96

 
E2 anser att hon har kunskaper nog för att klara sig, men säger med ett skratt att det inte är 
”högskolenivå precis”97. Hennes svårighet är och har varit skriftliga inlämningar. E3 menar att 
hon har vad hon kallar grunden i språket – hon kan skriva och prata. Ibland har hon lite svårt för 
ord, men hon förstår det mesta. Hon har inga problem med att tala med folk, men menar att hon 
talar med lite brytning. E4 drar betygsparalleller och menar att hennes kunskaper är värda ett G 
eller möjligtvis ett VG. Men samtidigt säger hon att de flesta hon träffar tror att hon är född i 
Sverige och att hon nästan aldrig stavar fel på svenska.  
 
3.2.2 SSA:s inverkan på kunskaper i svenska 
 
Samtliga elever menar att SSA är och har varit positivt för deras kunskapsnivå i svenska. 
Anledningen till detta anser dom vara dels att man arbetar i mindre grupper, vilket gör att lärarna 
har mer tid med varje elev, dels att man får saker och ting bättre förklarade för sig, att lärarna 
talar sakta och dels att uppgifterna har varit anpassade.   
 

[…] man har fått jobba i sin egen takt, förstå saker i sin egen takt.98  
 
E2, som endast hade SSA i två år menar att det kanske egentligen inte hjälpte henne så mycket, 
eftersom nivån var lite för låg, men tror att hon hade utvecklats bättre och hade varit säkrare på 
t.ex. det skriftliga om hon hade haft SSA redan från början av sin skolgång och kanske även på 
gymnasienivå. Hon nämner att ett problem med att gå på vanlig svenskundervisning är att hon 
inte förstår allt och därför måste stanna kvar efter lektionen för att få förklarat för sig, medan hon 
på SSA får förklarat för sig direkt på lektionen. På frågan om varför SSA har hjälpt dem med sina 
svenskkunskaper anger E3 även att det är lättare att koncentrera sig i mindre grupper. E4 betonar 
hur viktig SSA-undervisningen är för invandrarelevers svenska språk. 
 

För att jag har invandrarföräldrar och dom kan ju inte snacka så mycket svenska, så 
kommer man till skolan, så har man en svensk lärare som hjälper en med uttalet och det 
skriftliga behovet.99

 
Även E1 poängterar SSA:s roll för den språkliga utvecklingen i svenska. 
                                                 
96 E1 
97 E2 
98 E4 
99 E4 
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För jag menar, hade jag haft svenska föräldrar, då hade dom ju pratat svenska hela tiden 
med mig och föräldrar pratar ju ändå mer avancerat språk eller så här och då hade det ju 
varit så att jag lär mig språket bättre, utvecklar det bättre. Jag tror det är så i alla fall. Då 
hade jag kunnat förstå mer, och om vi säger att jag inte hade förstått nånting, då kan jag 
ju fråga till exempel min mamma: - Jamen, vad är det? Och så förklarar hon och då lär 
jag mig det. Men nu är det inte så att (paus) det är jag som översätter till dom, inte dom 
till mig eller så här oftast.100

 
3.2.3 Förmodade konsekvenser om eleverna inte hade fått SSA  
 
På frågan om hur eleverna tror att det hade varit om de inte fått SSA svarar tre av eleverna (E1, 
E3 samt E4) att det hade varit mycket negativt för dem. E1 menar att hon troligtvis hade klarat 
av det men att det hade blivit mycket jobbigare och mer krav i vanlig svenska. Hon tror att det 
kanske inte heller hade gått så fort att lära sig svenska och kanske hade hon heller inte lärt sig så 
bra. E3 menar att det hade varit mycket sämre.  
 

[…] jag vet inte hur jag skulle lärat, eller lärt mig om jag skulle gå i en vanlig 
svenskagrupp. Jag tror inte att jag skulle ha lärt mig lika mycket som jag gör på Svenska2 
(SSA) då.101  

 
E4 menar att hon hade haft mycket svårare att tala och uttala svenska. Dessutom menar hon att 
hon inte hade förstått lika mycket. E4 tror att hon säkerligen hade fått gå om någon klass om hon 
inte haft SSA, eftersom hon var så dålig på svenska när hon var liten.   
 
E2 som endast har läst SSA i två år, menar att det troligtvis hade varit bättre för henne om hon 
hade läst SSA från början och åtminstone hela gymnasietiden, då hon anser att nivån är för hög i 
den vanliga svensk-undervisningen. 
 
3.2.4 Modersmålsundervisningens inverkan på kunskaper i svenska 
 
När det gäller Modersmålsundervisningens inverkan på elevernas svenskkunskaper går åsikterna 
isär. E1 anser att Modersmålsundervisningen inte på något vis har hjälpt henne med hennes 
svenskkunskaper och inte heller att de två olika språken stöttar varandra.  
 

Alltså på mina Modersmålsundervisningar så har det absolut inte haft nånting med 
svenskan att göra. Utan det har bara varit att man ska lära sig bättre sitt eget modersmål 
[…]102

 
Hon menar snarare att det är en svårighet att läsa två språk, då det lätt blir att man blandar dem 
med varandra. Samtidigt säger hon att egentligen vet hon ju inte om Modersmålsundervisningen 
har hjälpt henne.  
 

[…]jag tror inte, men sen så lär man sig utan att veta, så jag vet inte […]103

 
Även E2 nämner risken med att blanda ihop språken. Hon menar att så länge det bara handlar 
om två språk så är det helt okej, men när man sedan ska blanda in ytterligare ett eller två språk, så 
blir det svårare att hålla alla regler isär.  
 
 
                                                 
100 E1 
101 E3 
102 E1 
103 E1 
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Ja, alltså så länge det är två språk så är det väl ganska positivt men när det sen blev 
ganska mycket, som jag hade spanska ett tag och sen så engelska – då blev det lite rörigt 
att hålla ihop alla skrivregler och sånt.104

 
E3 menar tvärtemot de två föregående eleverna att Modersmålsundervisningen har hjälpt henne 
att hålla isär språken och menar vidare att hon har nytta av och använder sitt modersmål när hon 
lär sig svenska.  
 

Ja, det har jag. Det har jag för när jag kan orden på (modersmålet) när jag läser svenska 
samtidigt, så försöker jag inbilla mig ungefär vad det kan…eller så, det vill säga det här 
”betytt”(pekar på ett ord på papperet framför oss), det betyder (översätter till sitt 
modersmål), det vet man liksom i huvet så här, det är svårt att förklara, men man vet 
liksom vad man ska säga och så här […] omvandlare, ja precis, en liten motor.  

 
E4 är den elev som tydligast menar att själva Modersmålsundervisningen har hjälpt henne i sin 
utveckling av svenska kunskaper. Hon menar, till skillnad från de andra tre eleverna, att deras 
modersmålslärare arbetade mycket med jämförelser mellan språken, avseende språk och 
grammatik. Hon menar att grammatiken i de två språken i mycket är likadan och därför känner 
hon att de två språken har stöttat varandra och att Modersmålsundervisningen har haft betydelse 
för hur bra hon talar svenska idag.  
 
3.3 SSA:s och Modersmålsundervisningens betydelse för studieresultat 
 
3.3.1 Betyg 
 
Överlag är eleverna missnöjda med sina betyg. Endast E3 är hyfsat nöjd med sitt helhetsbetyg 
och E4 är nöjd med sitt betyg i svenska. Gemensamt för E1, E3 och E4 är att de menar att de 
kunde gjort bättre.  
 

Ja, jag är rätt så nöjd, men jag kunde gjort lite bättre ju.105

 
3.3.2 SSA:s inverkan på studieresultat 
 
De tre eleverna som har haft SSA under förhållandevis lång tid (E1, E3 samt E4) menar att just 
detta ämne har spelat roll för deras studieresultat. E3 menar att utan SSA hade hennes betyg varit 
dåligt, särskilt i språkämnen som svenska och engelska. E4 menar att SSA har betytt mycket för 
både betyget i svenska och genomsnittsbetyget.  
 

Ja, om man kan svenska så är det mycket enklare att förstå frågorna, för allting är ju på 
svenska nästan… förutom på engelskan då.106

 
E2 tror inte att det faktum att hon hade SSA i två år har spelat någon roll för hennes 
studieresultat, men menar att om hon hade fått SSA från början, så hade hon kanske klarat 
skriftliga inlämningar bättre.  
 

Jag hade lärt mig att skriva arbeten på ett annat sätt (paus) och förklara mig mer i ord.107

 
Detta hade kunnat påverka studieresultatet.   
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3.3.3 Modersmålsundervisningens inverkan på studieresultat 
 
Endast en elev, E4, anser att betyg i andra ämnen är påverkade av Modersmålsundervisningen. 
Hon talar om att det har spelat roll både kunskapsmässigt, t.ex. i religion, historia och 
språkmässigt.  
 
De övriga tre eleverna anser inte att Modersmålsundervisningen har spelat någon som helst roll 
för deras betyg i andra ämnen. Denna undervisning har enligt dem varit helt fristående från all 
annan undervisning och de har inte upplevt att det har funnits något samarbete mellan 
modersmålslärare och de övriga lärarna, utan Modersmålsundervisningen har varit en isolerad 
företeelse utan anknytning till något annat ämne. Det enda samarbete som nämns är att 
modersmålsläraren en gång frågade E3:s klasslärare när det passade att eleven gick på 
Modersmålsundervisning.  
 
3.4 SSA:s och Modersmålsundervisningens betydelse för övrig skolgång 
 
3.4.1 Allmänt  
 
E1 menar att SSA-undervisningen har bidragit till att hon orkar mer. Eftersom hon har så bra 
kontakt med lärarna och eftersom dessa lektioner inte är så svåra, så skolkar hon mindre än vad 
hon annars skulle ha gjort.  
 

[…[ jag tycker att det har hjälpt eftersom jag vill, jag vet faktiskt inte, men det har i alla 
fall hjälpt för, eftersom det är så lättare å gå här till exempel, det är inte så jobbigt. Så har 
det varit så att, jag är på de flesta lektionerna. Här är dom minsta lektionerna jag skolkar 
iftån, eller så, eftersom det, inte för att det är lätt, det är för man har så bra kontakt med 
lärarna så det blir, alltså det är helt enkelt lättare och då blir det att, de här lektionerna är 
typ som ingenting, de är inte alls jobbiga att gå på. Då blir det att man kanske orkar mer, 
eller så här. Hade det vart vanlig svenska, då hade det vart, eller, jag tror jag hade skolkat 
mycket mer från svenskan då, jag hade inte koncentrerat mig på svenskan alls lika 
mycket som här.108

 
E4 menar att om hon inte haft SSA, så skulle hon säkerligen fått gå om någon klass, eftersom 
hon var så dålig på svenska när hon var liten, vilket skulle ha påverkat hennes skolgång. 
 
Varken E3 eller E4 tror att deras SSA-undervisning på något sätt har påverkat deras val av 
gymnasieprogram.  
 
3.4.2 Andra ämnen 
 
När det gäller andra ämnen anser E1 och E4 att ”SSA” har påverkat de övriga ämnena positivt.  
 

Och det tyckte jag också hjälpte jättemycket, för att jag kunde inte läsa så mycket, för 
det var för svårt och förstå dom typ historiaböckerna och sånt. Än idag så är det svårt å 
förstå, man måste typ koncentrera sig riktigt noga när man läser, det är inte så, att jag 
läser och sen så förstår jag utan det är typ: - Vad var detta ordet det betydde igen, så 
måste man tänka till hela tiden. Och du vet såna historieböckerna och sån SO-böckerna 
hade jag också såna lite lättare (ohörbart), men det var ändå samma text som stod där 
i.109
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E4 menar att SSA har påverkat hennes lärande i alla ämnen positivt, eftersom hon förstår mer nu 
än vad hon gjort innan. Även E2 menar att hon tror att hon hade kunnat ha stor nytta av att ha 
SSA mer genomgående under sin skolgång och menar att hon då kanske hade lärt sig på ett annat 
sätt.. Hon menar att hennes svårighet med det skriftliga idag påverkar de flesta ämnena.  
 
3.4.3 Modersmålsundervisning och tvåspråkighet 
 
Ingen av eleverna anser att Modersmålsundervisningen har påverkat deras skolgång på något sätt. 
De har fått denna undervisning på lite olika tidpunkter, främst efter den ordinarie skoltiden, men 
verkar inte anse att det är något negativt med det. E4 har haft sin undervisning i modersmål 
förlagd dels till skoltid, dels till eftermiddagstid och menar att det är bättre att få 
Modersmålsundervisning efter skoltid eftersom man inte behöver ta av den andra skoltiden, då 
man ändå har fullt upp att göra. Risken är annars att man inte hinner med det vanliga skolarbetet.  
Två elever anser att man lätt blandar språken, då man läser både SSA och Modersmål och att det 
är lite negativt att vara tvåspråkig när man ska lära sig ytterligare ett språk ex. engelska, medan två 
elever tvärtom menar att man har nytta av tvåspråkigheten när man lär sig andra språk.  
 
3.4.4 SSA och Modersmålsundervisning – för vem? 
 
Samtliga elever anser att alla som vill och har behov av det, borde få SSA. E2 hänvisar till att hon 
anser att det är en självklarhet att man skall få hjälp i skolan om det är något man har svårt för. 
E4 anser att man lär sig språket bättre om man får SSA och menar att det även handlar om det 
sociala umgänget:  
 

Det är många saker man behöver lära språk för.110

 
E3 menar att även svenskar som har svårt för att gå i vanlig svenskundervisning skulle kunna ha 
nytta av att få gå på SSA.  
 
Samtliga elever anser även att alla som vill borde få möjlighet att ha Modersmålsundervisning och 
hänvisar till den sociala biten – kontakt med familj och vänner i hemlandet och möjligheten att 
kunna resa hem, hälsa på sina släktingar och kunna göra sig förstådd. På frågan om hur det hade 
varit om eleven inte fått Modersmålsundervisning svarar E4 att det hade påverkat henne riktigt 
mycket: 
 

Jag hade nog knappt kunnat åka ner till (hemlandet). Jag hade nog inte kunna snacka 
(hemspråket).111  

 
Samtliga elever skulle välja både SSA och Modersmålsundervisning igen om de fick göra ett nytt 
val. E2 och E4 menar att de skulle ha velat börja med SSA, för att sedan, om de klarade sig utan 
den, välja vanlig svenska.  
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4 Analys  
 
Som man kan se kan vi sluta oss till att tre av de intervjuade eleverna (E1, E3 samt E4) är 
successivt tvåspråkiga, d.v.s. har börjat lära sig svenska efter tre års ålder. Detta innebär enligt 
Ylikiiskilä att dessa elever har lärt sig svenska via sitt modersmål.112 En elev (E2) är simultant 
tvåspråkig, då hon är född i Sverige. Detta betyder att hon har påbörjat sin inlärning av båda 
språken före tre års ålder. När man ser på vad forskningen har att säga, kan man sluta sig till att 
föräldrarna och deras engagemang att hålla modersmålet vid liv spelar oerhört stor roll för de 
barn som kommer till Sverige före 8-11 års ålder. Enligt dem lär sig, som tidigare sagts, alla barn 
som är över tre år, andraspråket via sitt förstaspråk. Detta betyder att kvaliteten på modersmålet 
avgör hur lyckad andraspråksinlärningen blir.  
 
Enligt Cummins schema113 kan vi sluta oss till att E1 är den av eleverna som haft bäst 
förutsättningar för att snabbt tillägna sig infödd nivå i svenska. Hon kom till Sverige när hon var 
8-9 år och borde i och med att hon gått i skolan i hemlandet, ha haft baskunskaper (BICS) samt 
vissa utbyggnadskunskaper (CALP) i sitt modersmål, när hon kom till Sverige. Därmed borde 
hennes modersmål ha kunnat stötta hennes inlärning av svenskan. Det kanske det har gjort, men 
eleven menar själv att just Modersmålsundervisningen inte har betytt någonting för henne, varken 
för modersmålet i sig eller för hennes utveckling i det svenska språket. Å andra sidan är det som 
eleven själv säger, att man lär utan att man vet om att man lär sig.  
 
Ur en annan synvinkel kan man se det faktum att man i SOU 1993:85 kom fram till att elever 
som anlänt till Sverige efter skolstarten hade lägre tendens att fortsätta till högre studier.114 Detta 
skulle innebära att E1 har de sämsta förutsättningarna av de fyra eleverna att fortsätta till 
högskolestudier.  
 
Enligt Hills studie har de elever som haft kontinuerlig Modersmålsundervisning under hela sin 
skoltid högre betyg i både svenska och engelska, bättre språkbehärskning i svenska samt bättre 
skolframgång än de som inte haft eller avbrutit denna undervisning.115 Detta skulle innebära att 
E1 samt E4 är de elever som har haft bäst förutsättningar till en lyckad skolgång på de flesta plan, 
då båda dessa elever har haft Modersmålsundervisning under hela sin skolgång.  
 
E2, som är parallellt tvåspråkig, då hon är född i Sverige, faller inom kategorin andra 
generationens invandrare, alltså barn till invandrade föräldrar och kan därför sägas tillhöra den 
kategori elever, som Bergman menar kan ha stora luckor i basordförrådet, trots att de nästan låter 
som infödda svenskar. Hon menar att dessa barn ibland inte ens har uppnått BICS i sitt 
modersmål när de börjar skolan och dessutom saknar mycket i basordförrådet.116 Ett bevis på 
detta skulle kunna vara att E2 själv anser att hon har svårigheter med svenskan. Hon låter svensk 
och hon klarar muntliga redovisningar och framträdanden bra – framträdanden där hon kan 
förklara hur hon menar, tycker och tänker, medan hon har svårigheter med det skriftliga. Detta 
upptäcktes dock inte förrän i åttan, då man plötsligt insåg att hon hade problem och föreslog att 
hon skulle prova att gå på SSA-undervisning. Denna fann hon dock för lätt och valde därför 
vanlig svenska på gymnasiet, vilken hon finner alldeles för svår. Hon nämner att hon tycker att 
det har varit oklara regler både i tal och i skrift. Skriftliga kunskaper är tydligt skolrelaterade 
kunskaper och tillhör utbyggnads- eller CALP-kunskaperna. Dessutom har denna elev endast haft 
Modersmålsundervisning från femman till nian, då endast för att hon själv var intresserad - 
                                                 
112 se detta arbete 2.1 Bas och utbyggnad s. 11 
113 se detta arbete Figur 2 Tid för att uppnå infödd nivå beroende på ålder vid ankomst s. 12 
114 se detta arbete 2:3 Skolframgång och studieresultat s. 15-16 
115 se detta arbete 2.4 Modersmålsundervisningens effekter s. 16 
116 se detta arbete 2.1 Bas och utbyggnad s. 13 
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hennes föräldrar ville att hon skulle lära sig svenska först. Denna inställning till modersmålet, som 
underordnat svenskan, är enligt forskarna avgörande för andraspråkstillägnandet.117 Föräldrarnas 
och omgivningens inställning inverkar på barnets möjligheter både psykiskt och rent praktiskt. 
Thomas & Collier menar att de barn som får Modersmålsundervisning under sina 5-6 första 
skolår, parallellt med andraspråket, har mycket större möjligheter att komma upp i samma 
språkliga och ämnesmässiga nivå som enspråkiga elever, när de befinner sig i slutet av sin 
gymnasieperiod, än elever som inte fått möjlighet till Modersmålsundervisning under dessa år.118  
 
Av detta resonemang kan man dra slutsatsen att det inte är endast en sak som bidrar till hur 
eleverna lyckas i skolan, utan att det är en komplex process med många faktorer inblandade. 
Intressant är dock att E4 är den enda elev som uttryckligen anser att Modersmålsundervisningen 
har varit mycket givande, som menar att modersmålsläraren har dragit paralleller till det svenska 
språket och gjort jämförelser och som menar att Modersmålsundervisningen därför har stöttat 
även svenskan. Hon är också den elev som är mest nöjd med sitt betyg i svenska och som säger 
att folk tror att hon är svensk när de pratar med henne. Detta skulle kunna tyda på att 
Modersmålsundervisningen och dess upplägg, precis som forskarna säger, har stor betydelse för 
hur bra man tillägnar sig svenskan och i ett ännu större perspektiv, hur bra man klarar sig i skolan 
och vilket betyg man får i svenskan och i övriga ämnen, vilket i sig ökar chanserna till fortsatt 
utbildning och arbete.119 Kanske kan denne elevs Modersmålsundervisning ses som att 
åtminstone modersmålsläraren har insett vikten av att ämnena skall samarbeta. Ingen av eleverna 
säger sig dock ha sett något samarbete mellan klassläraren respektive SSA-läraren och 
modersmålsläraren, trots att forskarna menar att detta samarbete är en central faktor för en 
lyckad kognitiv utveckling.120 Detta måste sägas är en brist när man läser forskares 
rekommendationer om hur en ideal skolgång för en andraspråkselev ser ut.121

 
Enligt resultatet kan man utläsa ett visst mönster i elevernas svar och åsikter. När det gäller SSA-
undervisningens betydelse, anser eleverna att denna har betytt oerhört mycket för dem, både när 
det gäller språkliga färdigheter i svenska, studieresultat och övrig skolgång. De har haft stor nytta 
av just denna undervisning när det gäller svenskkunskaper och de förmodar att konsekvenserna 
hade blivit mycket negativa för dem om de inte haft just denna undervisning. Eleverna menar 
dessutom att SSA-undervisningen och deras kunskaper i svenska har varit av stor vikt för deras 
studieresultat, vilket stämmer väl överens med vad Viberg säger och vad som står i Kursplanen i 
svenska som andraspråk om att språket har en nyckelställning i skolarbetet.122 Detta är alla elever 
överens om och därför kan man enligt denna studie dra slutsatsen att det är vettigt och till och 
med av yttersta vikt att denna undervisning finns. Som orsak till varför denna undervisning är att 
föredra framför vanlig svenskundervisning anger eleverna dels den kontakt de har med lärarna 
och den hjälp de får, beroende mest på att denna undervisning oftast sker i mindre grupper. Dels 
anger eleverna svårighetsgraden på svenskan och anpassade uppgifter som en faktor till varför 
SSA-undervisningen är bättre än den vanliga svenskundervisningen. Detta kan man anta är 
elevernas syn på vad kursplanen anger om att andraspråksundervisningen kräver andra 
prioriteringar, d.v.s. att denna undervisning inriktar sig mer på den funktionella språkförmågan 
för att lära eleverna använda språket som ett tanke- och inlärningsinstrument, istället för att ha 
för höga krav på formell korrekthet.123 Att detta är en stor fördel med SSA gentemot den vanliga 
svenskundervisningen stärks av E2:s (som endast haft SSA i ett par år på högstadiet) svårigheter 
med bl.a. skriftliga inlämningar, d.v.s. mer kognitivt utmanande uppgifter – utbyggnadskunskaper. 
                                                 
117 se detta arbete 2.5 Första- och andraspråksinlärning s. 17 
118 se detta arbete 2.6.2 Att tillägna sig kunskap som andraspråkstalare s. 18 
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 29



Slutsatsen att SSA-undervisning är att föredra framför vanlig svenskundervisning för elever med 
annat förstaspråk, innebär att skolan borde verka för att samtliga av dessa elever får just SSA-
undervisning. Detta stärks ytterligare av vad Bergman skriver om de barn som är födda i Sverige 
av invandrade föräldrar, som i många fall har sämre förutsättningar än andra barn.124 Dessa sämre 
förutsättningar grundar sig ofta i att föräldrarna anser att svenskan är viktigare än modersmålet 
och att de därför uppmanar barnet att koncentrera sig på svenskan i stället. Detta leder bland 
annat till att barnet kanske inte får Modersmålsundervisning. Dessutom kanske föräldrarna själva 
inte lägger ner så mycket eller ens något arbete på att själva lära barnet modersmålet, vilket gör att 
detta blir mycket bristfälligt. Dessutom är det mycket troligt att föräldrarnas egna 
svenskkunskaper inte är lika utvecklade som infödda svenska föräldrars125, vilket gör att även 
elevens svenska blir mycket brisfällig. Helt plötsligt har eleven inte något språk alls att bygga 
vidare sina kunskaper på, vilket kan komma att visa sig mer och mer, ju större kognitiva 
utmaningar hon eller han får. Detta handlar om attityder till de båda språken, vilket forskarna 
menar är av avgörande betydelse för andraspråksinlärningen.126 Attityden speglar av sig på 
eleverna själva, vilket vi kan se i resultatet.127 Dessa attityder visar sig både gentemot modersmålet 
och gentemot svenskan och SSA-undervisningen. Här kan man dra slutsatsen att detta är något 
som skolan borde arbeta med – att förändra attityden och höja statusen, dels på modersmålet och 
i förlängningen Modersmålsundervisningen och dess betydelse för övrig inlärning och dels på 
SSA-undervisningen, vilken har visat sig vara oerhört viktig för elever med annat förstaspråk. Det 
borde inte vara pinsamt att gå på denna undervisning eller enligt denna kursplan, utan helt 
naturligt. Detta skulle vi kanske kunna uppnå om vi i skolan kunde vara mer öppna och 
accepterande när det gäller olikheter och genom att förlägga denna undervisning så att den blir 
likställd den övriga undervisningen.  
 
De flesta eleverna anser att Modersmålsundervisningen har gett dem kunskaper i det egna 
modersmålet och för en del av dem har denna undervisning till och med varit avgörande för hur 
de anser sig kunna kommunicera och därmed umgås med släkt och övriga från och i hemlandet.  
Två av eleverna (E1 och E2) anser att Modersmålsundervisningen inte har betytt någonting för 
deras språkliga färdigheter i svenska, medan E4, som tidigare nämnts, menar att 
Modersmålsundervisningen har betytt mycket för hur bra hennes svenska är idag och påpekar att 
modersmålsläraren har dragit paralleller mellan de två språken. Ytterligare en elev (E3) menar att 
modersmålet och svenskan har stöttat varandra och menar att om man redan kan ett språk, 
underlättar det inlärningen av nästa språk, för hjärnan är redan igång. Denna syn på tvåspråkighet 
och modersmålet som redskap för att lära sig ytterligare språk, stämmer väl överens med 
forskarnas syn på desamma.128 Dessutom stämmer E3:s tanke om hjärnan som en motor som 
omvandlar modersmålet till svenska helt med att forskarna menar att om man behärskar sitt 
förstaspråk, så har man på något sätt anammat de universella lagar och principer som finns för 
språkuppbyggnad, vilket man kan överföra på andraspråket. E3:s ”motor” kan liknas och 
jämföras med vad Axelsson kallar för ”inbyggd språkbearbetare”.129  
De två elever som inte ansåg att Modersmålsundervisningen har betytt någonting för deras 
språkliga färdigheter i svenska, talade om risken att blanda ihop språken. Enligt forskarna är det 
mycket viktigt att man håller isär de båda språken så distinkt som möjligt130, vilket kanske inte har 
varit fallet för dessa två elever. Det är svårt att utifrån studien dra någon slutsats om huruvida 
Modersmålsundervisningen i sig har betytt någonting för elevernas skolgång och studieresultat, 
eftersom åsikterna här går isär. Ingen av eleverna har sett något av det samarbete som förespråkas 
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av forskarna, vilket skulle kunna förklara varför de inte ser, eller möjligtvis inte har haft, någon 
direkt nytta av Modersmålsundervisningen för resterande skolämnen. Men man kan dock dra 
slutsatsen att Modersmålsundervisningen har betytt oerhört mycket för eleverna på ett socialt 
plan. Den har utökat deras möjligheter till social samvaro med släkt och vänner i och ifrån 
hemlandet, vilket i sig är ett bevis för att denna undervisning har en stor uppgift att fylla.  
 
Samtliga elever är överens om att alla som vill och har behov av det, borde få både SSA och 
Modersmålsundervisning och menar att de skulle välja båda dessa ämnen igen om de skulle börja 
om i skolan. Denna studie har därmed visat att båda dessa två ämnen är viktiga för eleverna och 
att de inte skulle vilja vara utan dem, vilket kan ses som ett bevis på att det är lönt att fortsätta 
forska om dessa båda ämnes betydelser när det gäller både språk och kunskaper.  
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5 Egna reflektioner 
 
Under arbetets lopp har det dykt upp fler och fler frågor hos mig som författare och jag har 
upptäckt många luckor i arbetet, som hade kunnat fyllas med hjälp av följdfrågor på många av 
informanternas svar, såsom t.ex. om eleverna har fått mycket stöttning i modersmålet av 
föräldrarna. 
 
När det gäller att eleverna inte ser på Modersmålsundervisningen som en hjälp för de övriga 
ämnena känner jag att jag kanske borde ha varit lite tydligare. Kanske ser eleverna helt enkelt inte 
att språken stöttar varandra? Kanske har Modersmålsundervisningen varit helt isolerad från alla 
annan undervisning, men jag hade velat vara lite mer säker på min sak. Kanske hade jag kunnat 
vara lite mer ledande i mina frågor och frågat hur de tänker kring språk i allmänhet och sedan gått 
vidare därifrån och frågat hur de lär sig engelska, för att sedan dra parallellen till modersmålet och 
hur de har lärt sig svenska?  
 
Min personliga åsikt är att Modersmålsundervisningen borde hjälpa eleven, speciellt i ett initialt 
skede med att förstå det som behandlas på övriga lektioner, om eleven har några frågor kring 
detta. Detta baserar jag bland annat på Thomas & Colliers tes om att barn som får en stark 
utveckling av tänkande och lärande på sitt modersmål, har större möjligheter, att i slutet av sin 
gymnasieperiod komma i nivå med sina infödda kamrater, både språkligt och ämnesmässigt131 
och vad Axelsson m.fl skriver om att ett invandrarbarn som har mer kunskaper i sitt modersmål 
än på svenska, borde få möjlighet till fortsatt kognitiv utveckling och lärande på detta språk, 
eftersom det är naturligt att de förstår bäst på sitt modersmål och att detta bör ske parallellt med 
att eleverna påbörjar sin andraspråksinlärning.132 Detta borde kunna motverka att 
invandrarbarnen hamnar kognitivt efter de infödda barnen. Åtminstone borde det kunna 
minimera effekterna av att behöva lära sig på ett främmande språk – men då krävs ett samarbete 
lärarna emellan.   
 
Att fortsätta forska om modersmålets betydelse för elevernas skolframgång känns som en viktig 
uppgift. Studier liknande den Hill gjorde 1995 förtjänas att göra igen133. Man hade kunnat studera 
om det finns ett samband mellan Modersmålsundervisning och högre studier. Vad jag tycker mig 
ha kunnat utläsa dels från intervjustudien och dels och kanske mest ifrån det forskarna säger är 
att man skulle kunna se på invandrarelevers utveckling på följande sätt, d.v.s. som en trappa, med 
modersmålet som grund för alla ytterligare trappsteg, d.v.s. för all ytterligare inlärning. 

 
 
Figur 5 Invandrarelevers språkutveckling och dess konsekvenser 
 

                                                 
131 se detta arbete 2.6.2 Att tillägna sig kunskap som andraspråkstalare s. 18 
132 se detta arbete 2.2 Tvåspråkighet s. 13 
133 se detta arbete 2.4 Modersmålsundervisningens effekter s. 16 

 32



Detta hade varit ytterst intressant att fortsätta forska om. 
 
Intressant hade även varit att göra en studie endast om elevers upplevelser av 
Modersmålsundervisning, hur den har varit upplagd, om det har funnits något samarbete mellan 
lärarna och vilka tider eleverna har haft den på. Detta skulle dels kunna utöka förståelsen till 
varför inställningen till Modersmålsundervisningen är som den är bland gemene man, både 
invandrare och svenskar. Dels skulle det kunna bidra till att utveckla samarbetet kring eleven och 
dennes utveckling. Kanske skulle Modersmålsundervisningen kunna bli mer utvecklad och få en 
utökad status och kanske för eleverna få en mer tydlig och viktig plats i undervisningen, inte bara 
som bevarande och utvecklande av modersmålet och kulturen (denna uppgift är dock viktig ur 
många perspektiv och inte att förringa), men kanske även som en väg för eleven att utvecklas 
både i det svenska språket och mer kunskapsmässigt. En liknande studie är gjord i USA av 
Thomas & Collier, i vilken man jämfört vilken slags skolgång, eller som de kallar det – vilket slags 
program, avseende hur de båda språken är använda för att tillägna sig kunskap – som är mest 
framgångsrikt inte bara för i detta fall behärskningen av engelska, utan även skolframgång i övriga 
ämnen.134Denna är naturligtvis baserad på amerikanska förhållanden och de förutsättningar som 
finns där – bl.a. är det i många klasser så att kanske alla eller hälften av eleverna är tvåspråkiga 
inom samma språk. Detta måste omsättas till svenska förhållanden och undersökningen bör 
göras efter våra förutsättningar, för att kunna dra en slutsats om hur vi bäst bör arbeta med elever 
med annat förstaspråk här i Sverige.  
 
I läroplanen står att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen” och att ”den skall med utgångspunkt i elevens 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling”.135 När man läser detta känns det som att det inte finns några alternativ – 
skolan måste kunna tillhandahålla SSA-undervisning och Modersmålsundervisning, vilket innebär 
att mer fokus bör läggas på att utbilda lärare inom dessa två ämnen. I detta resonemang kan vi 
komma tillbaka till vad utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko 
Sabuni menar om att genom att lägga resurser på att höja invandrarelevers läs- och 
skrivsvårigheter, kan vi bryta det utanförskap som kommer av att inte ha tillräckliga kunskaper i 
svenska.136 Min egen reflektion på detta är att vi kan, genom att satsa på dessa elever från början, 
tjäna mycket i långa loppet, både ur ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv, vilket torde vara till 
vinning både för eleverna själva och det svenska samhället.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
134 ur Axelsson, M (2004:512) 
135 Lpo94 (2006) 
136 se detta arbete 1.1 Introduktion s. 6 
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6 Sammanfattning 
 
Att forskningen kring andraspråksinlärning är omfattande går inte att ta fel på. Detta område är 
oerhört intressant och kan ses ur många olika perspektiv. Denna intervjustudie hade som syfte att 
undersöka elevers upplevelser av andraspråksundervisning (SSA) och Modersmålsundervisning i 
förhållande till deras skolgång och studieresultat, vilket kan anses uppfyllt. Att språk och kunskap 
har ett nära förhållande och är beroende av varandra blev utgångspunkt i arbetet och illustreras 
med hjälp av Figur 1137. 
 
Det har klart framkommit under denna studie att forskarnas syn på andraspråksinlärning präglas 
av att de betonar att nivån på andraspråket, i det här fallet svenskan, är beroende av nivån i 
modersmålet och att just kunskaperna i båda språken är av avgörande betydelse för hur bra 
eleverna klarar sig i skolan i alla ämnen, vilket betyg de får samt vilka chanser de har att fortsätta 
till högre studier. För att eleven skall kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper på bästa sätt 
förordas ett nära samarbete mellan klasslärare, SSA-lärare samt modersmålslärare.  
 
Elevernas egna upplevelser av SSA-undervisningen är mycket goda och samtliga elever har 
uppskattat den mycket. De anser att den har varit av avgörande vikt för hur bra de behärskar det 
svenska språket idag, deras studieresultat samt hur bra de klarar sig i de övriga ämnena. Detta 
stämmer väl överens med forskarnas syn och denna studies utgångspunkt – nämligen att språk 
och kunskap är beroende av varandra. Dock går åsikterna isär när det gäller om 
Modersmålsundervisningen har haft någon betydelse för eleverna. Endast en elev menar att 
denna undervisning relaterade till det svenska språket och ingen elev har sett något av det 
samarbete som förordas av forskarna. De flesta eleverna ansåg dock att 
Modersmålsundervisningen var betydelsefull för kontakten med släkt och vänner från och i 
hemlandet och samtliga intervjuade elever ansåg att alla som har behov av det borde bli erbjudna 
både SSA och Modersmålsundervisning. 
 
En slutsats som dragits av forskare och som även denna studie kan bekräfta är att 
andraspråksinlärning är en komplex process, vilken påverkas av många faktorer. Den kanske 
viktigaste slutsatsen som dragits i denna studie, är att SSA-undervisning är att föredra framför 
vanlig svenskundervisning, när det gäller elever med ett annat förstaspråk än svenska, därför att 
den betyder oerhört mycket för eleverna både när det gäller svenskkunskaper, studieresultat och 
övrig skolgång, såsom hur de lyckas i de övriga ämnena. Ännu en slutsats som dragits är att 
Modersmålsundervisningen har betytt mycket för elevernas sociala liv och deras kontakt med folk 
i och från hemlandet, vilket i sig befäster behovet av denna undervisning. Dock är det av vikt att 
skolan arbetar för att förbättra attityden, både gentemot SSA-undervisning och modersmålet i sig 
samt Modersmålsundervisning, för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar. Sammanfattande 
slutsats av denna studie är att alla elever som har ett annat modersmål borde erbjudas samt 
föreslås välja både SSA och Modersmålsundervisning, för att få bästa möjliga förutsättningar i sin 
skolgång, till bra betyg, till fortsatta studier, till ett bra arbete samt till en god social gemenskap 
både i Sverige och i hemlandet.   
 
 
 
 

                                                 
137 se detta arbete Figur 1 Examensarbetets problemområde s. 6 
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Intervjuguide     Bilaga 1 

• Vad har SSA respektive Modersmålsundervisningen betytt för eleverna? 

o Hur länge har du haft SSA? 

o Har du haft Modersmålsundervisning? Hur länge? alt.Varför inte? 

o Hur tycker du att det har påverkat dig? (Skola, hem, kommunikation, lärande) 

o Har det varit positivt? 

o Har något varit negativt? 

o Hur tror du att du hade varit idag om du inte fått SSA och/eller 

Modersmålsundervisning? 

 

• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för deras språkliga färdigheter i svenska? 

o Hur skulle du beskriva dina kunskaper i svenska? 

o På vilket vis anser du att SSA/Modersmålsundervisningen har hjälpt dig? 

o Varför har det hjälpt dig/inte hjälpt dig? 

 

• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för deras studieresultat? 

o Är du nöjd med dina betyg? 

o Tror du att SSA/Modersmålsundervisningen har spelat någon roll för det betyg 

du har idag? På vilket sätt? 

 

• Vilken betydelse anser eleverna att SSA respektive Modersmålsundervisningen har haft 

för den övriga skolgången? 

o Hur skulle du säga att SSA/Modersmålsundervisningen har påverkat din 

skolgång? 

o Hur tror du att din skolgång hade sett ut om du inte fått 

SSA/Modersmålsundervisning? 

o Om du skulle få göra ett nytt val idag – skulle du då välja till eller välja bort SSA 

eller Modersmålsundervisningen?  

o Tycker du att alla borde få SSA?  

o Tycker du att alla borde få Modersmålsundervisning? 

o Varför/Varför inte? 
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Bilaga 2 
Information om undersökning av Svenska som andraspråk och 
Modersmålsundervisning 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Anledningen till att jag 
vill göra en intervju med dig, är att jag är intresserad av elevers upplevelser av 
Andraspråksundervisning och Modersmålsundervisning och vad de anser att dessa 
ämnen har betytt för deras skolgång och studieresultat. 
 
I denna undersökning är det tänkt att ingå sex elever, varav du förhoppningsvis är 
en, som har eller har haft Svenska som andraspråk och/eller 
Modersmålsundervisning. Syftet med undersökningen är att undersöka elevers 
upplevelser av Andraspråksundervisning och Modersmålsundervisning i 
förhållande till deras skolgång och studieresultat. Undersökningen kommer att 
göras i intervjuform, enskilt med varje elev. Intervjun tar c:a en timme och kommer 
att spelas in på band, vilken under en tid kommer att sparas hos mig som gör 
intervjun. När arbetet är färdigställt kommer bandinspelningen att förstöras. Det 
inspelade materialet kommer jag att transkribera till text, d.v.s. skriva av och du 
kommer att få möjlighet att läsa igenom det och kommentera det.   
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och detta kommer inte att påverka dig på 
något sätt.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. I 
uppsatsen kommer det inte att finnas några namnuppgifter eller andra uppgifter som gör att 
svaren kan spåras till just dig.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
 
Värnamo 2008-04-22 
 
 
 
 
 
Emelie Eskilsson   Hanna Trotzig (handledare) 
0370-153 73   023-77 80 00 
v05emees@du.se   htr@du.se  
Hörle g:a skola   Högskolan Dalarna 
331 92 Värnamo   791 88 Falun 
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