
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Handledare: 
Examinator: 

 

Har modersmålsunder
utvecklingen av

- En undersökning av resultat i 

 

Awara 
 

Uppsats hö
Sve

Svenska som and
 

 
 
 

gskolenivå, 7,5 hp 
nska språket 
raspråk B 30 hp, VT 2012 

 

 2012 
 

 
 
 

Nouri Ahmed 
 
 
 
 
 

 
Nationella prov i Svenska och Svenska som 
andraspråk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
visningen god inverkan på 
 det svenska språket? 

 

 

 
 
 
 

Ulrika Serrander 
Ulrika Serrander 

 
 
 
 

 



 

Sammandrag 
 

Uppsatsen handlar om modersmålsundervisningens vikt och betydelse i elevers 

språkutveckling. Forskningen säger att modersmålsundervisningen har en positiv och 

utvecklande inverkan på inlärningen av nya språk och syftet med uppsatsen är därmed att 

undersöka i vilken utsträckning forskningen stämmer. Jag har undersökt och analyserat 

fyra informanters Nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk och funnit att 

resultaten i huvudsak stämmer överrens med den forskning som finns om 

modersmålsundervisning. Mina slutsaser är dock att det inte bara är 

modersmålsundervisningen som spelar roll för språkutvecklingen, utan att man måste ta 

hänsyn till andra variabler, såsom till exempel sociala faktorer, när man undersöker en 

fråga som denna.  
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1. Inledning 
Alla människor utvecklar språk i sin egen takt. Det som avgör hur effektivt man utvecklar 

språket är olika faktorer, enligt forskningen bland annat sociala faktorer, tidigare 

erfarenheter samt kunskaper och motivation. 
   Svensk skola har idag, 2012, många elever med invandrarbakgrund, elever som med 

andra ord talar svenska som andraspråk – närmare bestämt ett rikssnitt på 14 % (Skolverket 

2012).  Enligt statistik från Skolverket når ca 25 % av dessa elever inte målen i ämnet 

Svenska som andraspråk. 

   Den forskning som gjorts i ämnet språkutveckling ger indikationer på att 

modersmålsundervisningen spelar en viktig roll i språkutvecklingen. För att flerspråkiga 

barn ska lyckas i sina studier är ett starkt modersmål samt att undervisningen sker på båda 

språken viktigt (jmf Thomas & Collier 1997:15).  

   Jag ska i denna uppsats undersöka och presentera den tidigare forskningen kring 

relationen mellan modersmålsundervisningen och språkutveckling. Den tidigare 

forskningen kommer att jämföras med fyra informanters resultat i de Nationella proven i 

Svenska och Svenska som andraspråk (informanterna har olika sociala förutsättningar). 

   Därpå presenteras analysen av informanternas resultat, satt i förbindelse till 

forskningsöversikten. Denna förbindelse av provresultat och forskningsöversikt är vad som 

tas upp i diskussionen. Uppsatsen avslutas med en litteraturlista. 

 

1.1 . Syfte  
Syftet med denna B-uppsats är att undersöka om, och i vilken mån 

modersmålsundervisningens betydelse överensstämmer med den bild som ges i 

forskningen. Forskningen säger att modersmålsundervisningen har positiv och utvecklande 

inverkan på inlärningen av nya språk.  

 

1.2. Frågeställning 
Nedanstående fråga fungerar vägledande under uppsatsens gång och är en 

sammanfattning av uppsatsens syfte. Dessutom kommer denna uppsats att föra en 

diskussion kring frågan om huruvida sociala problem och hinder vid språkutveckling 
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(t.ex. språkvärdering, utanförskap osv), är vanliga i skolan och samhället samt hur 

inläraren påverkas av dessa problem.  

 

1. Vilken inverkan har modersmålsundervisningen på utvecklingen av det svenska språket i 

form av läsförståelse, ordförråd och syntax? Och stämmer resultatet överrens med den 

tidigare forskningen, som säger att undervisning i och på modersmålet gynnar övrig 

språkutveckling? 
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2. Tidigare forskning 
Under detta kapitel kommer relevant forskning kring språk, tvåspråkighet, modersmål och 

modersmålsundervisning att presenteras.  

 

2.1  Nödvändig språklig kompetens för ett aktivt 

deltagande i samhället 
Vilket register man värderar beror på vilken kultur språket bär. Enligt Ladberg (2000:129), 

lär man sig automatiskt kulturella mönster och regler kring socialt umgänge när man 

behärskar ett språk. Därför skiljer sig uppskattningen kring de språkliga kompetenserna åt, 

beroende på vilket språk man har och vilket kultur man lever i.  

   Den språkliga kompetensens beståndsdelar innefattar förmågorna: uttal, grammatik, 

automatiserat tal, ordförråd och pragmatik. Dessa beståndsdelar delas in i Den språkliga 

basen, samt Språklig utbyggnad. Den språkliga basen är grammatik, uttal och automatiserat 

tal och dessa egenskaper utvecklas från födsel fram till skolåldern. Den språkliga 

utbyggnaden är det utvecklade ordförrådet och pragmatiken. Till skillnad från Den 

språkliga basen, som utvecklas oberoende, utvecklas Utbyggnaden beroende på 

erfarenheter, Ladberg (2000:76).  

   Enligt Ladberg (2000:64–65), är det första barnen möter språkmelodin (uttal), vilket sker 

redan i livmodern. Det nyfödda barnet känner igen sin mors röst och melodi, och detta är 

början på en del av Den språkliga basen. Språkljuden fortsätter med att spädbarnet jollrar, 

härmar ljud och talar ”ett eget språk”. Med tiden har barnet lärt sig sitt modersmåls 

betoning och intonation, och så här fortsätter det.  Det finns, enligt Ladberg (2000:66–67), 

tecken på att grammatiken på något sätt är kopplat med prosodin, såtillvida den utvecklas 

automatiskt och inte lärs in. Vid 5-6 års ålder kan ett barn till större del sitt modersmåls 

grammatik, och de grammatiska misstagen som barnet, men även andra som lär sig ett nytt 

språk begår, är framförallt logiska, som t.ex. går-gådde eller springer-springde. De följer 

alltså ett logiskt mönster, Ladberg (2000:67–68) och Ladberg (1996:6). Den sista delen av 

Den språkliga basen är det automatiserade talet. Vad som är viktigt är att talet går snabbt 

och utan ansträngning med uttal, grammatik och ordval, Ladberg (2000:69). 
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   Språklig utbyggnad är, enligt Ladberg (2000:70-71), ordförrådet och pragmatiken. 

Ordförrådet är, till skillnad från grammatiken eller uttalet, en livslång process. En 

människas ordförråd delas in i ett aktivt ordförråd– ord som hon kan säga och passivt 

ordförråd – ord som hon förstår när hon hör dem. Ladberg (2000:71) menar att en utvidgad 

värld, utvidgar hennes ordförråd och att intresseområden och erfarenheter framförallt 

bygger ordförrådet, men att även skolan bidrar med utveckling. Som tidigare nämndes, går 

språk och kultur hand i hand. Att kunna ett språk flytande, innebär inte alltid att det blir rätt 

– även det sociala sammanhanget spelar en stor roll. Ett litet barn är inte främmande för att 

säga saker i sociala sammanhang som inte är helt accepterade, inte för att de vill någon illa, 

utan för att de inte vet bättre, Ladberg (2000:71–73).  

 

2.2  Förutsättningar för att uppnå aktiv tvåspråkighet 
För att uppnå en tillfredsställande muntlig kommunikativ kompetens måste man, enligt 

Tingbjörn (1981:23), uppleva tillfällen där man aktivt kan använda språket. Tingbjörn 

(1981:23), menar samtidigt att inte endast tillfälle räcker, utan att även vilja och motivation 

att inte ställas utanför gemenskapen är viktiga faktorer. Vad är det då som krävs för att inte 

ställas i en sådan situation? Tingbjörn (1981:50-53) har sammanställt förutsättningar för att 

uppnå aktiv tvåspråkighet. 

 

1. Viktigt är att inläraren kan läsa och skriva på sitt förstaspråk. Författaren menar att 

det är på denna kunskap som man bygger allt annat på och att det är viktigt att vara 

en oberoende individ för att inhämta kunskap och samverka med andra människor. 

Hand i hand går språkvärderingen - föräldrar behöver ha en god relation med 

skolan och eleverna bör ha modersmålundervisning i skolan för att ge dem, 

kulturen och språket en hög status.  

 

2. Barn i 7-årsåldern har ett stabilt och grundläggande fonetiskt och grammatiskt 

system som de kan befästa ny kunskap på. Dock är ordinlärningen endast i sin 

begynnelse och behöver utvecklas mer för att kunna befästa ny kunskap.  
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3. Den kritiska åldern (12 år) är en viktig aspekt. Det är en fördel att lära sig uttala 

svenska ord och språkmelodin innan den kritiska perioden då detta ger inlärarna 

chansen till ett brytningsfritt uttal. Förutom uttal, är det ord- och begreppsförrådet 

som lämpligen bör utvecklas innan denna period.  

 

4. Under hela skoltiden är det viktigt att utveckla båda språken och inte avsluta 

studierna i förstaspråket efter lågstadiet eller dylikt.  

 

5. Att lära sig ett språk och fortsätta utveckla ett annat kan vara svårt och omotiverat 

om språken inte har hög status eller prestige. Därför är det viktigt att man i 

samhället, eller åtminstone i skolan, ger språken ett värde.  

 

6. Ett fackspråk på båda språken är en god förutsättning för fortsatt god 

språkutveckling. Får eleverna denna möjlighet, får språken en mer 

verklighetsförankrat karaktär – vilket också ger de båda språken, framförallt 

modersmålet, den prestige (jmf punkt 5) som det bör ha.  

 

7. Önskvärt är att eleverna går i skolan två gånger – en gång på sitt första språk och en 

gång på sitt andraspråk. Eftersom detta är omöjligt bör man, enligt Tingbjörn, ge 

eleverna kunskap i och på sina två språk 

 

2.3  Tvåspråkighet gynnar språkutvecklingen 
Många föräldrar till tvåspråkliga elever oroar sig för att modersmålsundervisningen 

kommer att stjälpa deras barn i skolan, och framförallt vad gäller svenskundervisningen, 

men så är inte fallet (Ladberg 1996:70). Enligt en sammanfattning som Skolverket 

(2011:111) har sammanställt för skolan om ämnesdidaktik för flerspråkiga elever, visar det 

sig inte alls finnas forskning som tyder på att ytterligare språkkunskaper skulle vara en 

belastning för individen. Den forskning som finns tyder snarare på att ett välutvecklat 

modersmål stöder lärandeprocessen. Utöver forskningen om att modersmålsundervisningen 

gynnar utvecklingen i nya språk, visar det sig också att elever som utvecklar flera språk är 
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mer kreativa i sitt språkande och tänkande, då de är mer medvetna om språk och kan se 

saker och ting ur olika perspektiv.  

   Ladberg (2000: 77) skriver att växa upp tvåspråkig är minst lika vanligt som att växa upp 

enspråkig och ett barn kan i princip tillägna sig hur många nya Språkliga baser som helst. 

Har ett barn kunnat lära sig ett språk, kan det lära sig ett annat.  

 

2.3.1. Kritisk period vid språkutveckling 

Enligt Ladberg (1996:9) kan man lära sig språk under hela sin livstid, men att vissa delar 

av språket är lättare att lära sig än andra om man väljer att lära sig ett språk senare i livet. 

En fördel med att börja tidigt med språk är att Den språkliga basen har större chans att 

utvecklas fullt ut, då man får en djupare känsla för ett språk som man lär sig tidigt i livet 

(Ladberg 2003:56).  Det som barnet har lätt för att lära, är oftast svårare för den vuxna och 

vice versa. Ett barn har Den språkliga basen som sin styrka, men att stärka utbyggnaden 

gör man kontinuerligt under hela livet Ladberg (1996:9 och 2000:85). 

   Som tidigare nämnts har alla möjligheten att lära sig ett språk. Vad som däremot avgör 

om du gör det eller ej är följande faktorer: behov, kärlek, vänskap, gensvar och trygghet, 

(Ladberg 1996: 12 och 2000:110), därför är det viktigt att alla samverkar tillsammans för 

barnens språkinlärning, och inte nervärdera den och dess behov (Ladberg 1996:68-70). 

 

2.4. Modermålsundervisningens status och språkvärdering 
I vissa hem talas det fler än ett språk. Ladberg (1999:30), menar att många föräldrar inte 

vet vilket språk de då ska tala hemma och då väljer att tala ett av språken med 

barnet/barnen, detta är en vanlig företeelse och inte alls nödvändigt. Vad man däremot ska 

tänka på är att inte låta majoritetsspråket ta över. Om majoritetsspråket är svenska och 

syskon till större del talar det hemma finns det en risk att hemspråket inte får samma status. 

När ett språk förlorar sin status finns det en risk att barnet förlorar sin kultur, vilket i sin tur 

bidrar till förlorad identitet då språk, kultur och identitet delar djupa band (Ladberg, 

1999:36-41).             

    Cummins (1996) har i sin bok Negotiating Identities skrivit hur viktigt skolans och 

samhällets syn på eleven är. Självförtroendet är viktigare än språket - språkkunskaper kan 

barnet skaffa sig om självförtroendet finns, menar Ladberg (2000: 134-135). En hel del 
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forskning menar att det är viktigt att bejaka och inte nedvärdera språket eller kulturen. Om 

den ena nedvärderas, känner barnet att den andra inte heller accepteras (Ladberg, 

2000:132).                          

    Modersmålet, om det är det starkare språket, har inte bara inverkan på 

identitetsskapandet, utan även den kognitiva utvecklingen. Svensson (1998:50-53) har i sin 

bok presenterat en rad hypoteser om kognition och språkutveckling. Hypoteserna kring 

ämnet diskuterar kopplingen mellan tanke och språk och att de är samma sak. Det går inte 

att uttrycka en tanke utan ett språk. Om barnet har ett starkt språk - modersmålet - har 

hon/han tillräckligt gott ordförråd för att uttrycka tankar, åsikter och idéer. Fortsättningsvis 

presenteras hypoteser om kopplingen mellan språk, logik och problemlösning.  

 

2.5. Modersmålsundervisningens vikt för både första- och 

andraspråkets utveckling  
Det finns en amerikans forskning som tyder på att modersmålsundervisning gynnar 

andraspråksutvecklingen (Thomas & Collier 1997:15–18). Syftet med undersökningen var 

att veta hur lång tid det tar för andraspråkselever att lära sig engelska, samt vilken metod 

för språkutveckling som har bäst långtidseffekt på andraspråkselever (Thomas & Collier 

1997:16). 

   Forskningen visade framförallt på tre nyckelfaktorer som har visat sig vara viktigare än 

andra uppsättningar av variabler. De tre faktorerna är följande:  

 

1. Eleven bör undervisas åldersadekvat på sitt förstaspråk. Undervisningen bör helst 

bedrivas under hela skolgången, men åtminstone till årskurs 5-6.  

 

2. Nya utbildningsmetoder bör genomsyra undervisningen. Tematiskt arbete med 

åldersadekvat problemlösning och stimulering (exempelvis genrepedagogik och 

cirkelmodellen).  

 

3. Viktigt är att de tvåspråkiga eleverna känner samma sociala trygghet och stöd som de 

enspråkiga eleverna gör vid inlärning av språk (Thomas & Collier 1997:15–16).  
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Skolöverstyrelsen skriver i sin utbildningsforskning att ett utökat ordförråd (på 

andraspråket) på ett vacklande underlag (förstaspråket) är svårt. Om det underliggande 

ordförrådet är okänt för läraren, eftersom eleven talar ett annat språk, finns det stora risker 

att eleven får svårt att tillägna sig det nya språkets ord- och begreppsförråd (Tingbjörn & 

Andersson 1981:37). 

   Ladberg (2003:177 och 189) skriver, precis som Thomas & Collier (1997), att bäst är om 

barnet får möjlighet att utveckla sitt modersmål eller sitt starkarste språk. Att utveckla 

modersmålet stödjer undervisningsspråket, vilket innebär att barnets förståelse av 

innehållet går mer på djupet. Att fortsätta utveckla modersmålet som ”tankespråk” på 

skolnivå är en hjälp för eleven även i den svenska undervisningen. Eleven kan reflektera 

och dra slutsatser mer obehindrat, och på detta sätt utveckla båda språken som tankespråk.  
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3. Metod  
Arbetsmetoden för denna B-uppsats betecknas som deskriptiv, vilket innebär att jag tittar, 

analyserar och sammanfattar fyra elevprestationer i de Nationella proven i Svenska och 

Svenska som andraspråk i årskurs 6 och 9 och diskutera resultaten utifrån aktuell 

forskning. 

 

3.1. Material  
De utvalda delarna ur NP för årskurs 6 är; B och E, som behandlar skönlitterär läsförståelse 

(del B) samt argumenterande uppsatsskrivning (del E). De utvalda delarna i årskurs 9 är; A 

och C, som behandlar läsförståelse (del A), samt uppsatsskrivning (del C). Jag valde de 

Nationella proven som undersökningsmaterial, då Skolverket (Skolverket 2012) har 

bedömt att dessa prov ger en bred bild av vad eleven kan, i förhållande till vad som krävs 

av dem för betygen E-A respektive G-MVG i läroplanen. 

   Jag har valt att studera fyra elevers resultat av de Nationella proven. Två elever går i 

årskurs 6 och två i årskurs 9 och eleverna har i bästa möjliga mån samma förutsättningar1, 

för att jämförelsen ska vara så likvärdig som möjligt. Det som skiljer informanterna åt, 

inom en och samma årskurs, är att den ena har modersmålsundervisning och den andra 

inte.  Jag ska jämföra informanternas resultat i årskurs 6 och 9, för att utifrån modersmålets 

betydelse, kunna diskutera eventuella skillnader mellan eleverna med respektive utan 

modersmålsundervisning.  

   Mitt urval av informanter kan inte betraktas som representativt, eftersom antalet är för 

lågt och bakgrundsfakta inte är tillräcklig vilket leder till att generaliserbarheten, 

reliabiliteten och validiteten påverkas.  

3.1.1. Informanter 

Mina informanter består av fyra elever i grundskolan, två elever i årskurs 6 och två i 

årskurs 9 (eleverna bor i en och samma kommun, men går inte i samma skola). Eleverna 

har ett annat modersmål än svenska, och valet föll på det arabiska språket. Ytterligare en 

gemensam faktor är att informanterna, inom samma årskurs, har bott i Sverige lika länge, 

                                                             
1 Dock ej samma sociala förutsättningar 



15 
 

detta för att jämförelsen mellan eleverna inom samma årskurs ska vara så valid som 

möjligt. Det som skiljer eleverna åt är att en av eleverna i årskurs 6 respektive årskurs 9, 

har modersmålsundervisning och den andra har det inte. Övriga skillnader beskrivs 

närmare nedan.  

   Som tidigare nämnts, har jag har valt informanter med arabiska som modersmål, detta för 

att få en så rättvis bild av den språkliga utvecklingen som möjligt. Anledningen till valet av 

samma modersmål, är att vissa språk ligger det svenska språket närmare än andra – detta 

skulle bidragit till en orättvis jämförelse vid språklig utveckling. Enligt språkrådet, är 

arabiskan ett av de mest förekommande språken i Sverige och därför kan det vara av vikt 

att närmare undersöka språkutvecklingen bland majoriteten av våra grundskoleelever. 

   Eleverna i årskurs 6, kommer under uppsatsens gång, att kallas för E1 och E2. Eleverna i 

årskurs 9, kommer att kallas för E3 och E4. E1 och E3 har utöver vanlig undervisning även 

modersmålsundervisning i skolan.  

   E1 är en tjej från Irak, som har arabiska som modersmål. Hon har en tvillingsyster och en 

storebror, som är en av informanterna i årskurs 9. E1 och hennes familj har bott i Sverige i 

tre år och är, enligt hennes lärare, en relativt högpresterande elev, och jämfördes med sin 

tvillingsyster, som är lågpresterande i flertal ämnen. E1 har inga sociala svårigheter i 

skolan, utan är, enligt hennes klasslärare, en ”trevlig och lugn tjej”.   

   E2 är en kille från Irak, som också har arabiska som modersmål. Även E2 och hans 

familj har bott i Sverige i tre år. E2 är, enligt lärarna, lågpresterande i skolan, men med ett 

stort fotbollsintresse. I skolan har E2 en del sociala problem med både lärare och 

jämnåriga, men har trots detta en hög status i klassen.  

   E3 är en kille från Irak, som har arabiska som modersmål. Precis som E1 och E2, har E3 

och hans familj bott i Sverige i tre år. E3 är storebror till E1 och är, enligt lärarna, ”en 

ambitiös elev, som inte alltid har jättelätt för sig”. Han anses vara en normalpresterande 

elev. I skolan har han inga sociala problem, är populär bland sina fåtal vänner, men är inte 

en kille som utmärker sig.   

   E4 är en kille, också han från Irak, med arabiska som modersmål. E4 har bott i Sverige i 

snart fyra år, och skiljer sig därför en aning åt, jämfört med E3, som har bott i Sverige i tre 

år. E4 är en lågpresterande elev, som inte prioriterar skolan och studier. Han beskrivs som 

”en elev som gör livet surt för både sig själv och alla andra som har med honom att göra i 

skolan”.  
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3.1.2.  Nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk 

Information kring och om de Nationella proven i Svenska och Svenska som andraspråk ser 

enligt skolverket och Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk ut 

på följande sett: 

 

Årskurs 6: 

Provets övergripande tema är Fritid och består av fem delprov som innehåller muntliga 

uppgifter (delprov A), läsförståelseuppgifter (delprov B och C) och skrivuppgifter (delprov 

D och E). Elever som läser svenska och svenska som andraspråk, gör ett och samma prov, 

men har olika bedömningsmallar.  Det första Nationella provet i årskurs 6 (gjordes tidigare 

i årskurs 5) gjordes våren 2012. Läraren använder provet som stöd för att bedöma 

elevernas kunskapsutveckling. Från och med våren 2013 används provet även som stöd vid 

betygssättning. Fyra av de fem delproven genomförs på fastlagda provdagar som ligger 

under samma vecka (provdatum: onsdag den 8 februari, 2012 samt fredag den 10 februari, 

2012). Den första dagen ägnas åt berättande text då ett läsförståelseprov och ett skrivprov 

genomförs (delprov B och D). Den andra dagen genomför eleverna ett läsförståelseprov 

utifrån främst sakprosatext för att därefter skriva en argumenterande uppgift (se delprov C 

och E). Tidsåtgången för den första provdagen beräknas till cirka tre timmar inklusive rast 

och för den andra ca 2,5 timmar inklusive rast.  

   Delprov A prövar den muntliga förmågan. Det består av två delar där samtal prövas i den 

ena delen och redogörelse i den andra (delprov A ingår inte i undersökningen).  

   Delprov B och C prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosa. Ett 

texthäfte med prosa, dikter, sakprosa av olika slag och bilder finns som utgångspunkt för 

provuppgifterna, som är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast vid 

genomförandet av läsförståelseproven under de angivna provdagarna och ska inte 

förberedas eller användas i förväg.  

    Delprov B prövar läsförståelse av skönlitterär text. Uppgifterna är, som jag tidigare 

nämnde, av olika typ och svårighetsgrad och prövar olika aspekter av läsning. I texthäftet 

finns skönlitterära texter som fungerar som underlag för läsförståelseuppgifterna. Eleverna 
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introduceras gemensamt till delprovet under några minuter och har därefter 60 minuter till 

sitt förfogande för att lösa uppgifterna.  

   Delprov C prövar läsförståelse av sakprosa, som till exempel tidningstexter, insändare 

eller annan typ av sakprosatext. Uppgifterna är av olika typ och svårighetsgrad och prövar 

olika aspekter av läsning (delprov C ingår inte i undersökningen).  

   Delprov D och E prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid provtillfällena 

ska en berättande respektive en argumenterande text skrivas. 

Delprov D är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga till berättande skrivande. Efter 

en gemensam introduktion under tio minuter får eleven 70 minuter till sitt förfogande för 

att skriva sin berättelse (delprov D ingår inte i undersökningen). 

   Delprov E är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga att skriva argumenterande text. 

Efter en gemensam introduktion under maximalt 15 minuter får eleven 60 minuter till sitt 

förfogande för att skriva sin argumenterande text. 

 

Årskurs 9: 

Provets övergripande tema är Tid och består av tre delprov som prövar elevernas 

läsförståelse, muntliga samt skriftliga förmåga. Provet för årskurs 9 är, precis som för 

årskurs 6, gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och är uppbyggt 

kring det övergripande temat. Två av de tre delproven genomförs på fastlagda provdagar 

som ligger under samma vecka. Delprov B (tala) har ingen fastlagd prövodag som delprov 

A och C har (provdatum: tisdagen den 7 februari, 2012 samt torsdagen den 9 februari, 

2012). Den första dagen ägnades åt delprov A, där eleverna i 120 minuter fick besvara 

frågor tillhörande texterna. Under dag två prövades eleverna i ett skriftligt prov där de fick 

välja en av fyra längre skrivuppgifter knutna till texthäftets tema. Delprov B kan utföras 

när som helst innan terminslut.  

   I delprov A visar eleven sin förmåga att läsa och förstå olika typer av texter, tillämpa 

olika lässtrategier (sökläsning, översiktsläsning, jämförande och tolkande läsning) och 

uttrycka sina egna reflektioner och åsikter kring texterna. Uppgifterna är utformade till dels 

kortsvarsfrågor, där det gäller att finna fakta i texterna, dels uppgifter som prövar elevens 

förmåga att tolka och förstå både litterära texter och faktatexter för att ge lite fylligare svar. 

Innan första provtillfället, fick eleverna i 60 minuter läsa och diskutera texterna som ingick 
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i läsförståelsen. Vid provtillfället fick eleverna i 120 minuter besvara frågor tillhörande 

olika slag och svårighet till både skönlitterära texter och sakprosatexter. 

   Delprov B prövar den muntliga förmågan och består i elevernas diskussion om och 

presentation av texter de lyssnat till på cd (delprov B ingår inte i undersökningen).  

   Delprov C är ett skriftligt prov där eleverna kan välja en av fyra längre skrivuppgifter 

knutna till texthäftets tema. Delprovsmomentet ger eleven möjlighet att självständigt 

utveckla och uttrycka tankar och idéer, förmedla engagemang, berätta och beskriva. Till 

hjälp och som inspiration kan eleverna använda texthäftet till sitt skrivande, men hantering 

av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet. Delprovet 

genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar 200 minuter. Eleverna får 

inte veta vilka skrivuppgifterna är förrän vid provtillfället.  
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4. Resultat 

4.1. Resultat årskurs 6 

4.1.1. E1 

Delprov B - läsförståelse 

E1 fick på delprov B, 17/56 poäng (sammanlagda resultatet för både B- och C- del, vilket 

är den första och andra delen av läsförståelsen, är 31/104). E1 fick EN (Ej nått kraven) på 

både B- och C-delen (båda delarna av läsförståelsen). 

   Provet har fyra typer av frågor. Process 1 – Hitta information, Process 2 – Dra enkla 

slutsatser, Process 3 – Sammanföra och tolka och Process 4 – Granska och värdera 

(kommer att presenteras som P1,P2, P3 och P4 i fortsättningen).  

   Av fem P1-frågor, klarade E1 av alla fem, varav en inte var helt korrekt besvarad (1/1, 

2/2, 2/2, 2/4 och 1/1 – 8/10).  

Av tre P2-frågor, klarade hon alla tre, varav två inte var helt korrekt besvarade (2/4, 1/2 

och 4/4 - 7/10) 

Av fem P3-frågor klarade hon en, och den var inte helt korrekt besvarad (0/6, 0/4, 0/6, 2/4 

och 0/4 – 2/24). 

Av tre P4-frågor klarade E1 inte någon fråga alls (0/2, 0/4 och 0/6 – 0/12).  

   Delprov E - skrivuppgift 

Delprov E ska formas som en insändare, men något tema finns inte utan det är av eget val. 

På instruktionsbladet står det kort om vad en insändare är och att eleven ska skriva den 

som en privatperson och inte en journalist. På instruktionsblandet finner man även en kort 

presentation om alla delar som ska ingå i en insändare. Ord som rubrik, tes, argument, 

budskap, uppmaning och signatur förekommer.  

   E1 har skrivit om sin passion till musik och instrument och att hon spelar flöjt och fiol på 

musikskolan och vad som erbjuds. På delprovet fick E1 EN (=ej nått kraven).  

   E1 använder sig inte av komplexa begrepp eller jämförelser, utan språket är väldigt 

enkelt, rakt och okonstlat. Texten innehöll ingen fullständigt mening, men en korrekt 

formad bisats. ”, en gång spelade jag i kyrkan med min lärare och var lite nervös.” 
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   Det är svårt att uppfatta några direktöversättningar från arabiskan till svenskan, då 

språket är enkelt. Inget i texten lät obekant eller svåruppfattat, allt var rakt och enkelt att 

förstå.  

   E1 hade inga grammatiska fel (utöver ordföljd och meningsuppbyggnad), men en del 

felaktiga ordval och många stavfel. ”Mucik”, jette bra”, ”konser”,   

   Innehåll - E1´s text hade ett begripligt innehåll, med en tankegång som framgick relativt 

tydligt – Musik. Hennes tes var att instrument är dyrt och att priset bör sänkas för att fler 

ska kunna spela instrument. Struktur - Uppbyggnaden var relativt tydlig, med en början, 

ett mitt och en avslutning där hon uppmanar läsarna att låna instrument istället för att köpa 

dem. Vad E1 däremot har svårt för är textbindningen, vilket drar ner flödet i texten. Språk 

- E1´s meningsuppbyggnad saknar struktur, där saknas kontinuitet i hur hon bygger upp 

meningarna. Vad E1 dock visar är att hon kan variera sitt ordval. 

Kommunikationsstrategier - Då språket saknar komplexitet, har det inte funnits utrymme 

för språkliga strategier. Skrivregler - E1 hade en del stavfel som upprepade sig, men dessa 

förstörde ej förståelsen. Vad som däremot saknades var stora bokstäver vid ny mening och 

tillräckligt med kommatecken. Helhetsbedömning - Når ej kraven. 

 

4.1.2. E 2 

Delprov B - läsförståelse 

E2 fick på delprov B, 10/56 poäng (sammanlagda resultatet för både B- och C- del, vilket 

är den första och andra delen av läsförståelsen, är 28/104). E2 fick EN (Ej nått kraven) på 

både B- och C-delen (båda delarna av läsförståelsen). 

   Provet har fyra typer av frågor. Process 1 – Hitta information, Process 2 – dra enkla 

slutsatser, Process 3 – sammanföra och tolka och Process 4 – granska och värdera 

(kommer att presenteras som P1,P2, P3 och P4 i fortsättningen).  

   Av fem P1-frågor, klarade E2 tre, varav en inte var helt korrekt besvarad (1/1, 0/2, 0/2, 

2/4 och 1/1 – 4/10).  

Av tre P2-frågor, klarade E2 en fråga och två frågor som inte var helt korrekt besvarade 

(2/4, 0/2 och 2/4 - 4/10). 

Av fem P3-frågor, klarade E2 inte av någon (0/6, 0/4, 0/6, 0/4 och 0/4 – 0/24). 

Av tre P4-frågor, klarade E2 av en (2/2, 0/4 och 0/6 – 2/12). 
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   Delprov E - skrivuppgift 

Delprov E ska formas som en insändare, men något tema finns inte utan det är av eget val. 

På instruktionsbladet står det kort om vad en insändare är och att eleven ska skriva den 

som en privatperson och inte en journalist. På instruktionsblandet finner man även en kort 

presentation om alla delar som ska ingå i en insändare. Ord som rubrik, tes, argument, 

budskap, uppmaning och signatur förekommer.  

   E2 har skrivit att hon inte vill att hennes skola ska läggas ned och skriver även vad den 

betyder för henne. Hon skriver hur de olika lärarna kämpar för att eleverna ska lära sig så 

mycket som möjligt och hur de hjälper till att stoppa bråk, men att det fortfarande finns 

problem i skolan. På delprovet fick E2 EN (=ej nått kraven).  

   E2 använder sig inte av komplexa begrepp eller jämförelser, utan språket är väldigt 

enkelt, rakt och okonstlat – något torftigt och upprepande, dock. Texten hade potential till 

fler godkända meningar, men E2 satte inte ut punkt och kommatecken varje gång där det 

behövdes. 

Språket är enkelt och inget i texten låter obekant eller svåruppfattat. Allt var rakt och 

enkelt att förstå, och ingen transfer misstänks.  

   E2 hade inga grammatiska fel (utöver ordföljd och meningsuppbyggnad), men få 

felaktiga ordval (inga stavfel).  

   Innehåll - E2s text hade ett begripligt innehåll, med en tankegång som framgick relativt 

tydligt – Skolan. Hennes tes var att skolan inte bör läggas ned och argumentet var att 

lärarna uppmuntrade och skyddade eleverna. Struktur - Uppbyggnaden går att följa, trots 

att hon hoppade fram och tillbaka en del. Texten hade en början, ett mitt och en avslutning, 

där hon utrycker sin önskan att skolan ska vara kvar. Vad E2 däremot har svårt för är 

textbindningen vilket drar ner på flödet i texten. Språk - E2s meningsuppbyggnad var god, 

men få fel, dock led den av brist på variation. Flera ord och meningar upprepades och 

texten blev tillslut förutsägbar. Kommunikationsstrategier - Då språket saknar 

komplexitet, har det inte funnits utrymme för språkliga strategier. Skrivregler - E2 hade 

endast ett stavfel och ett relativt gott bruk av skiljetecken. Vad som saknades var 

variationen mellan olika skiljetecken.  Helhetsbedömning - Når ej kraven 
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4.2. Resultat årskurs 9 

4.2.1  E 3 
Delprov A - läsförståelse 

E3 fick 13/21 rätta svar på delprov A och 2/21 som var på väg till ett rätt svar. Resultatet 

genererar en 2:a (IG), men var ett rätt ifrån en 3:a (G-).  

   Årskurs nio-provet är inte upplagt som årskurs sex-provet. Här finner man istället nivå-

frågor, Nivå 1 – korta rätt eller fel-svar, Nivå 2 – Korta rätt eller fel-svar, men viss mått av 

abstrakt tänkande och Nivå 3 – Utförliga svar med exempel, förklaringar och resonemang 

(kommer att presenteras som N1, N2 och N3 i fortsättningen).  

   Av sammanlagt 21 frågor, var nio av dem N1-frågor. E3 fick rätt på sju (1/1, 1/1, 1/1, 

0/1, 1/1, 01/1,1/1, 1/1 och 1/1 – 7/9). 

Av åtta N2-frågor, klarade E3 av fyra stycken, varav en inte var helt korrekt besvarad (2/2, 

1/2, 2/2, 2/2, 0/2, 0/2, 0/2 och 0/2 - 7/16).  

Av fyra N3-frågor, klarade E3 av två, varav en inte var helt korrekt besvarad och två på 

väg till rätt svar (1/3, 3/3, 0/3 och 0/3 - 4/12).  

   Delprov C - skrivuppgift 

E3 valde att skriva uppgift två – ”När tiden stannar”. Uppgiften är att skriva ett bidrag till 

en antologi, där eleverna ska beskriva en situation där de upplevde att tiden stannade och 

förklara hur de kände vid just det ögonblick.  

   E3 Skriver om hur han en gång hade tagit sin fars bilnycklar utan att be om lov. Han 

berättar om hur han körde en kort sträcka och alla känslor som rörde sig inom honom när 

han gjorde det. Han berättar också om känslan av att bli påkommen av sin far och den 

ånger han kände den sekunden. På delprovet fick E3 6 (VG-).  

E3 använder sig av komplexa begrepp, jämförelser och meningar som; Tiden rör sig 

ryckvis och stötigt, som en snigel som ska över motorvägen…, … jag klev av…, … ville jag 

att jorden skulle dela sig itu…, som mörkret täcker över.”. 

   Stundvis kan man se hur E3 försöker skriva mer komplext, genom direktöversättningar 

från arabiskan, men misslyckas, men även meningar där han försöker använda mer 

avancerad svenska. Det finns flertal exempel, men presenterar endast ett par. ”… men i min 

mage knut av oro som gör mig svimfärdig…”, … mina hjärtfekväns slår snabbare…”, … 

kanske ör att förbättra mig på att köra bil, det var min åsikt.”, ”Jag hade en helt annan 



23 
 

uppfattning om vad skulle han säga!”, ” Jag tycte att jag har lärt mig en hel del av 

positiva och negativa punkter om det händelsen.  

   Utöver enstaka stavfel och ordföljdsfel, fann jag många förekommande fel som kan vara 

typiska för många invandrare, samt grammatiska fel som människor med viss språklig 

struktur begår. Typiskt för E3 var en och ett samt allt vad de för med sig – bland annat 

felaktigt böjda adjektiv och fel ändelse vid substantiv i bestämd form. Vad jag även fann 

på flera ställen var inkonsekvent användande av någon och något. Antingen har E3 gissat, 

missuppfattat, eller så kan han inte skillnaden mellan dessa två och gissar.  

   Kommunikativ kvalitet - E3 skriver delvis utan svårigheter, trots idiomatiska uttryck. 

Då och då får man dock läsa om delar av texten för att förstå. Innehåll - I texten förmedlas 

flera tydliga upplevelser och tankegångarna kring dem. Texten innehöll flera träffande 

exempel som var kopplade till temat och var även åldersadekvat. Struktur - Vad gäller 

strukturen finns det tre tydliga delar, inklusive en introduktion som är tydligt kopplat till 

temat Tid.  

Språk - E3 använder relativt komplexa ord och meningar – idiomatiska uttryck. Oftast är 

dessa mitt i prick, men ibland får de ge avkall för kognitivt krävande tankegångar.  

Kommunikationsstrategier - Texten är nästan från början till slut uppbyggd av komplexa 

konstruktioner som tänjer på gränserna. Skrivregler - E3 använder ett relativt gott bruk av 

skiljetecken, dock inga nya stycken. Han har få stavfel, men inget som stör förståelsen.  

Helhetsbedömning - 6, VG- 

 
4.2.2. E4 

Delprov A - läsförståelse 

E4 fick 11/21rätta svar på delprov A och 2/22 som var på väg till ett rätt svar. Resultatet 

genererar en 1:a (IG). 

   Årskurs nio-provet är inte upplagt som årskurs sex-provet. Här finner man istället nivå-

frågor, Nivå 1 – korta rätt eller fel-svar, Nivå 2 – Korta rätt eller fel-svar, men viss mått av 

abstrakt tänkande och Nivå 3 – Utförliga svar med exempel, förklaringar och resonemang 

(kommer att presenteras som N1, N2 och N3 i fortsättningen).  

   Av sammanlagt 21 frågor var nio av dem N1-frågor. E4 fick rätt på sju av dessa (0/1, 1/1, 

1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1och 0/1 – 7/9). 
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Av åtta N2 frågor, klarade E4 av tre stycken, varav två som inte var helt korrekta (1/2, 0/2, 

1/2, 2/2, 0/2, 2/2, 0/2 och 0/2 - 6/16).  

Av fyra N3 frågor, klarade E4 inte av någon (0/3, 0/3, 0/3 och 0/3 - 0/12).  

   Delprov C - skrivuppgift 

E4 valde att skriva uppgift två – ”När tiden stannar”. Uppgiften är att skriva ett bidrag till 

en antologi, där eleverna ska beskriva en situation där de upplevde att tiden stannade och 

förklara hur de kände vid just det ögonblicket.  

   E4 skriver om dagen då han hörde bomber i sitt hemland Irak, hur orolig han blev, alla 

tankar som for runt och känslan av att vara ensam om hans familj skulle dö. Han berättar 

även om känslan av att flytta fram och tillbaka mellan länder och hur han slutligen landade 

i Sverige. På delprovet fick E4 4 (G).  

   E4 har inte använt sig av komplexa meningar eller uttryck, utan använder sig av ett 

torftigt och säkert språk som han är bekant med. Han startar sin text med att skriva: ”Det 

har hänt något stort i mitt liv.” Och fortsätter med att lätt beskriva deras bostad i Irak ”Vi 

bode i ett stort hus med två vaningar.”  

   Vilka fel E4 kontinuerligt begår uppmärksammar man direkt. Han stavar fel på väldigt 

många ord – t.ex. ” …händt…”, ”…bode…”, ”…Iraq…”, ”…tip…”, ”…vaningar…”, 

”…drikt…”, ”…family…”, ”…ännan…”, ”…Sweden…”, ”…moste…”, ”…finnt…” och 

”…sät…”. Exemplen visar att han har viss problematik med enkel- och dubbelkonsonanter 

(bode, finnt och sät), att han stavar på engelska (en trygghet, kanske) när han inte kan stava 

det på svenska, eller så tror informanten att det stavas så som han har skrivit det (Iraq och 

Sweden). Hans stavfel kan tyda på att han inte hör hur man uttalar vissa ord (drikt, ännan, 

tip, moste, händt och vaningar), eller att vissa ljud inte finns i arabiskan, och att han då 

ersätter dessa ljud med andra som är mer bekanta i hans modersmål (åào, åàa, tàdt och 

yài).  

    Kommunikativ kvalitet - E4 skriver så att läsaren förstår innehållet, i vissa fall krävs 

dock en omläsning. Förlorade syftet av texten efter ett tag och flöt in på annat. Innehåll - 

Istället för att förmedla känslan av att tiden står still, beskriver E4 händelse efter händelse 

och hur det gick till när han och hans familj kom till Sverige. Struktur - Uppbyggnaden 

håller god kvalitet och är kronologisk, men ett par längre tidsglapp mellan vissa händelser.  

Språk - E4 använder inte ett komplext språk, utan skriver enkel och tydlig svenska, därav 

blir nästan allt han skriver korrekt. Kommunikationsstrategier - E4 tar vid behov till 
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strategier för att klara svårigheter, men inget som tänjer på säkerheten. Skrivregler - 

Texten håller ett relativt gott bruk av skiljetecken, men stavfelen kan ibland vara svåra att 

uppfatta  

Helhetsbedömning - 4, G 

 

4.3.   Sammanställning av resultaten  
En sammanställning av Läsförståelsen (delprov B för åk 6 och delprov A för åk 9) för alla 

informanter presenteras i tabellform. En sammanfattning av Skrivuppgiften (delprov E för 

åk 6 och delprov C för åk 9) presenteras kort i text.  

   De Nationella proven i Svenska och Svenska som andraspråk för årskurs 6 är frågorna 

indelade i Process 1-4. Process 1-frågorna kräver att eleven hittar information, Process 2 

kräver att eleven kan dra enkla slutsatser, Process 3 kräver sammanförning och tolkning 

och slutligen Process 4 som kräver granskning och värdering  

 

E1 

Delprov B – läsförståelse    

 Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 

Fråga     

1  2/4   

2   0/6  

3 1/1    

4 2/2    

5   0/4  

6   0/6  

7    0/2 

8a,b    0/4 

(8a+b) 

9    0/6 
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10  1/2    

11   2/4  

12a,b,c  4/4 

(12a+b) 

0/4 

(12c) 

 

13 2/2    

14 2/4    

15 1/1    

 

E1 

Delprov E – skrivuppgift - Eleven når ej kraven för delprov E.  

 

E2 

Delprov B - läsförståelse 

 Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 

Fråga     

1  2/4   

2   0/6  

3 1/1    

4 0/2    

5   0/4  

6   0/6  

7    2/2 

8a,b    0/4 

(8a+b) 

9    0/6 

10  0/2   

11   0/4  
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12a,

b,c 

 2/4 

(12a+b)  

0/4 

(12c) 

 

13 0/2    

14 2/4    

15 1/1    

 

E2 

Delprov E – skrivuppgift - Eleven når ej kraven för delprov E.  

 

I årskurs 9 är frågorna indelade i Nivå 1-3, med mellansteg mellan varje nivå. Dessa 

mellansteg är ”på väg mot”-nivåer mellan de ordinarie nivåerna. Nivå 0 innebär att man 

inte har nått målen för frågan. ”På väg mot”-frågorna är spalterna utan rubricering.  

 

E3 

Delprov A - läsförståelse 

 Nivå 0  Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3 

Fråga        

1      X     

2      X     

3        X   

4      X     

5    X       

6      

X 

   

7      X     

8      X     

9        X   
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10    X       

11      X     

12        X   

13    X       

14          X 

15      X     

16    X       

17     

X 

     

18    X       

19      X     

20    X       

21     

X 

     

 

E3 

Delprov E – skrivuppgift - Eleven når målen – 3, G. 

 

E4 

Delprov A – läsförståelse 

 Nivå 0  Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3 

Frågor        

1    X       

2      X     

3      X     

4      X     

5      X     
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6    X       

7      X     

8    X       

9      X     

10      X     

11      X     

12        X   

13    X       

14    X       

15      X     

16        X   

17     

X 

     

18     

X 

     

19    X       

20    X       

21    X       

 

 

E4 

Delprov E – skrivuppgift - Eleven når målen – 6, VG-. 
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5. Diskussion  
Syftet med uppsatsen var att underöka om modersmålsundervisningen gynnade den 

svenska språkutveckligen eller ej. Enligt de fyra informanterna och deras resultat av 

Nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk, gynnas utvecklingen av 

andraspråket av modersmålsundervisningen. En av de två informanterna som har 

modersmålsundervisning, fick betydligt bättre resultat. Den andra informanten med 

modersmålsundervisning fick även hon bättre, men inte ett högre betyg, utan endast fler 

poäng. Varför just den ena fick avsevärt högre resultat och inte den andra, diskuterar jag 

vidare nedan.  

   Stämmer frågeställningens resultat (Vilken inverkan har modersmålsundervisningen på 

utvecklingen av det svenska språket?) överrens med den tidigare forskningen som 

presenterats i uppsatsen? Ja, till en viss del – anledningarna till varför är dock fortfarande 

otydliga. De elever som har modersmålsundervisning har uppvisat ett bättre resultat än de 

andra, men det finns många andra variabler som man måste ta hänsyn till innan man kan 

fastställa ett sådant konstaterande. Min diskussionsfråga berör sociala faktorer, och om och 

hur de påverkar språkutvecklingen i skolan. Den är också svår att besvara. En av 

informanterna har tydligt uppvisat sociala problem i skolan och skrev en uppsats om sin 

uppväxt som präglats av krig och flykt. Han klarade en av NPs fyra delar och fick betydligt 

sämre resultat än den andra informanten i sin kategori. Kan den sociala påfrestningen vara 

en del av anledningen till skolresultaten?  

   I sin helhet gick det att genomföra denna uppsats, men då den är en B-uppsats, fanns inte 

utrymmet för ett bredare underlag. Undersökningen fick begränsas till fyra informanter, 

vilket inte är optimalt för ett trovärdigt resultat. Resultatet kan därför vara en ren slump 

och inte ett fastställt konstaterande. Förutom det låga antalet informanter, fanns det 

omständigheter kring eleverna som eventuellt inte gynnade resultatet – nämligen att alla 

informanter hade bott i Sverige alldeles för kort tid (tre år), för att kunna bygga en stadig 

språklig grund. Vad jag dock noterade var att de äldre eleverna hade ett betydligt bättre 

språk än de yngre (tre års skillnad), trots att de bott i Sverige lika länge. Vad det beror på 

vet jag inte, men att de har ett bättre modersmål (som de har hunnit bygga upp under tre 

extra år) kan vara en anledning. Jag vet inte heller om de yngre eleverna hade klarat sig 
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lika bra utan modersmålsundervisning, då jag, efter analysering av provresultaten (NP), 

tror att modersmålsundervisningen ger ett större utkast vid äldre åldrar. 

   Andra faktorer som under uppsatsens gång inte har varit med i beräkningarna, är 

informanternas inställning till skolan och studier. Modersmålsundervisningen placeras 

oftast utanför schemalagd skoltid och många elever känner då att den inte ”tillhör” skolan, 

och går därför inte på lektionerna. En teori kan vara att ”seriösa” elever som går till 

modersmålsundervisningen generellt sett har en god och positiv inställning till skolan och 

studier, och att de då sköter sig både socialt och prestationsmässigt i skolan och att denna 

positiva inställning även hjälper dem vid språkstudier (trots att svenskan för dem är ett 

främmande ämne, jämfört med t.ex. religion- eller matematikundervisningen).  

   Ett tillägg på föregående teori, är hur informanterna utan modersmålsundervisning 

presterade i sina hemländer? Beror deras sämre resultat, i förhållande till de elever som har 

modersmålsundervisning, på att de inte har modersmålsundervisning i Sverige eller var de 

svagpresterande även i sina hemländer (om de överhuvudtaget har skolbakgrund)?  

   En annan viktig aspekt som inte får glömmas bort är föräldrarna. Jag har pratat med 

många föräldrar vid utvecklingssamtal, där jag gång på gång uppmuntrar eleverna till att gå 

på modersmålsundervisningen, men där jag inte har haft föräldrarna på min sida. De menar 

att dagarna är långa och att de blir ännu längre med modersmålsundervisning, samt att de 

vill att barnen ska satsa på svenskan och inte modersmålet, då de redan får den 

”undervisning” hemma. Föräldrarna är helt enkelt inte medvetna om 

modersmålsundervisningens betydelse. Kombinationen okunnighet och ovilja bidrar till att 

det blir svårt för oss lärare att driva igenom konceptet modersmålsundervisning.  

   Vad borde man då rekommendera skolor och skolpersonal? Varje år har vi information 

för Moderna språk i skolan. Rektor, SYU-konsulent och alla berörda lärare samlas för att 

informera föräldrar och elever i årskurs 5 om vad Moderna språk är, varför det är viktigt 

osv. Vad som kan vara bra är att samtidigt informera berörda elever och föräldrar om 

Modersmålens vikt eller ha ett speciellt möte om bara Modersmålsundervisning och varför 

den behövs, och då ha modersmålslärarnas uppbackning i form av stöd och tolkning (då 

många föräldrar inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl för att tillgodose sig 

informationen). 
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 Förslag på fortsatt forskning kan vara att kombinera alla diskuterade sidofaktorer, så som 

sociala faktorer, intresse för studier, skolbakgrund och ålder med 

modersmålsundervisningen, för att hitta andra vinnande faktorer i kombination.  
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