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The Swedish School Board reported in 2007 that students with a foreign background to a 

larger extent than Swedish students leave school without grades in one or more subjects in the 

ninth grade. The report also reveals that during the year 2007/2008 17 percent of elementary 

school pupils had the right to home language instruction. Students with an other mother ton-

gue than Swedish are considered a separate group that doesn’t perform as well in school.  

 

My study investigates how eleven Arabic-speaking ninth-graders at age 15-16 perceive the 

importance of their mother tongue for learning and identity development. To this purpose I 

have conducted semi-structured interviews – one comprising six students in group and five 

individual – in a school in one of the suburbs of Stockholms. The theoretic point of departure 

for this study has been the social constructivist perspective. 

The result shows unambiguously that the students consider their mother tongue to be impor-

tant for the learning and development of the second language. It is principally spoken Arabic 

that is used for attaining knowledge – the written language, which in Arabic is quite different 

from the spoken language, has its greatest significance in home language instruction. The re-

sult of the study also shows two informants identify themselves as arabs since Arabic is their 

mother tongue, while the rest of the students identify themselves with the Arabic culture, 

which constitutes a construction of ethnicity and contributes to demarcations between us and 

them.  



 

Resumé  

Södertörns högskola, Examensarbete i lärarutbildning 270hp, Avancerad nivå, 15 hp,  

Titel: Modersmålets betydelse för lärande och identitet. En kvalitativ undersökning av ara-

bisktalande elevers uppfattning om modersmålets betydelse. 

Sidantal: 47 

Författare: Rima Amno 

Handledare: Hassan Sharif 

Datum: Höstterminen 2010  

Nyckelord: Arabiska som diglossi, modersmål, tvåspråkighet, etnicitet, identitet 

Skolverket rapporterade år 2007 att elever med utländsk bakgrund i större utsträckning än 

svenska elever saknar betyg i ett eller flera ämnen i årskurs nio. I rapporten framgår det att 

under läsåret 2007/2008 var det cirka 17 procent av grundskoleeleverna som hade rätt till mo-

dersmålundervisning. Elever med annat modersmål ses som en separat grupp vilken klara sig 

sämre i skolan.  

Min studie undersöker hur elva arabisktalande högstadieelever mellan 15 och 16 år uppfattar 

modersmålets betydelse för lärande och identitetsutveckling. För detta ändamål har jag ge-

nomfört halvstrukturerade intervjuer – en som omfattade sex elever i grupp och fem individu-

ella – i en skola i en av Stockholms förorter. Studiens teoretiska utgångspunkt är det social-

konstruktivistiska perspektivet. 

Resultatet visar entydigt att modersmålet av eleverna uppfattas som betydelsefullt för lärande 

och andraspråksutveckling. Det är i huvudsak talspråket som används för kunskapsinhämt-

ning – skriftspråket, som i arabiskan står långt ifrån talspråket, får betydelse mest i moders-

målsundervisningen. Studiens resultat visar också att två informanter identifierar sig som ara-

ber eftersom de har ett arabiskt modersmål, medan de övriga identifiera sig med den arabiska 

kulturen, som utgör en konstruktion av etnicitet och bidrar till gränsdragningar som handlar 

om vi och dem.  



 

Förord 

Jag vill varmt tacka samtliga ungdomar som ställt upp i intervjuerna. Jag vill även tacka min 

handledare Hassan Sharif för både inspiration och givande synpunkter. Min ambition är att 

detta arbete väcker intresse och tankar hos alla som läser det.  
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1 Inledning och bakgrund 

"Språk är mer än ord och grammatiska regler. Det omfattar även tankar, värderingar, sätt 

att se på världen och inhämta den kunskap som förmedlas via språket." (Myndigheten för 

skolutveckling 2006, s.9). “Språkutvecklingen hänger inte bara ihop med tankeförmågans 

utveckling utan också med identitetsutveckling och kulturtillhörighet. Språket är en av de 

viktigaste faktorer i vår kulturtillhörighet och etniska identitet” (Paulin 1993, s. 26). 

 

Våren 2007 rapporterade Skolverket i sin statistik för grundskolan att 39 procent av elever 

med utländsk bakgrund saknade betyg i ett eller flera ämnen i årskurs nio, jämfört med svens-

ka elever där motsvarande siffra uppgick till 21 procent. Skolverket definierar i detta fall ele-

ver med utländsk bakgrund som elever vilka är födda i Sverige och har två utländska föräldrar 

eller själva har invandrat före eller under skoltiden. Under läsåret 2007/2008 var det cirka 

155000 grundskoleelever som hade rätt till modersmålsundervisning. Detta motsvarade då 17 

procent av samtliga elever. Antalet elever har enligt Skolverket inte förändrats under de se-

naste tre åren. Läsåret 2006/2007 utgjordes den största gruppen av elever som läste arabiska 

(över 60 procent) och den näst största var elever med bosniska, kroatiska och serbiska som 

modersmål (http://modersmal.skolverket.se/index.php/grundskola/statistik). 

 

Antalet barn som deltar i modersmålsundervisning har på grund av ekonomiska begränsningar 

minskat trots att de som är berättigade därtill är fler. Eleverna får modersmålsundervisning 

upp till två timmar i veckan fast studierna har visat att eleverna behöver fler timmar för att 

utveckla en avancerad nivå på modersmålet (Håkansson 2003, s. 77). Eftersom undervisning-

en i modersmål har minskat i den svenska skolan under de senaste 10-15 åren, utvecklas det 

hos flerspråkiga elever svårigheter i skolan. Detta lyfter fram nödvändigheten och behovet av 

att flerspråkiga elever får möjlighet att lära sig och använda sina båda språk. Detta ger dem 

därför "fler dimensioner och fördjupande möjligheter att utveckla kunskap" (Myndigheten för 

skolutveckling 2006, s. 4). Om barnet inte får stöd i sin språkutveckling i sitt första språk och 

lär sig att läsa hemma, kan modersmålslärare som kommer två timmar i veckan inte lära bar-

net att läsa (Benckert 1994, s. 51). 

 

http://modersmal.skolverket.se/index.php/grundskola/statistik
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Modersmålet bör enligt MacLaughlins (1978) förslag läras in före tre års ålder, annars finns 

det en risk att det uppstår fonologiska problem. Detta betyder att åldern har stor betydelse för 

språkinlärningen. Utöver detta har användningen av språket betydelse för den personliga 

språkutvecklingen. Det är då vanligt att man väljer att inte tala det språk som man behärskar 

mindre bra (Håkansson 2003, s. 58-60).  

 

Almagard och Qamhawi (1993) betonar att en invandrarelev som redan talar sitt eget språk 

även har lätt att lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk. Eftersom eleven redan kan 

många ord, begrepp och behärskar ljudsystemet i sitt eget språk får denne lätt att läsa och 

skriva på sitt modersmål. Om en elev behärskar ett språk blir det också lättare för denne att 

förstå systemet då han/hon lär sig ett nytt språk. Modersmålet får då stor betydelse för läs- och 

skrivinlärningen (Almagard & Qamhawi 1993, s. 47). Syftet med modersmålsundervisningen 

enligt kursplanen i ämnet är att eleverna utvecklas i tal och skrift, samt tillägnar sig kunskaper 

i olika skolämnen. ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella 

identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att 

utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen 

ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och 

språk.”(http://modersmal.skolverket.se/index.php/grundskola/kursplan). 

 

Paulin (1993) skriver att på 1960- och 1970- talen fick föräldrar med invandrarbakgrund rådet 

av svenskarna att tala med sina barn på svenska för att de snabbt skulle lära sig språket och 

samtidigt integreras i samhället. Då förstod man inte modersmålets betydelse för barnets 

självkänsla och utvecklande av en trygg identitet (Paulin 1993, s. 12). Skolverkets rapport 

Växelvis på modersmål och svenska visar också att föräldrar även idag väljer att tala med sina 

barn på svenska fast de har begränsade språkkunskaper. "Det som händer är att barnets språk-

utveckling försenas. Barnet lär sig färre ord och vet inte hur man bildar meningar. Detta för-

svårar allvarligt barnets fortsatta kunskapsutveckling" (Myndigheterna för skolutveckling 

2006, s.6). 

 

Att elever med ett annat modersmål betraktas som en separat grupp och att denna inte kan 

klara sig i den svenska skolan, betraktar jag som en tydlig konstruktion av den nationella 

identiteten vilken, enligt Thörn (2001), är i behov av en gränsdragning mellan ”vi” som folk 

och ”de andra” som inte är identiska med oss. För att förverkliga den egna moderna nationella 

http://modersmal.skolverket.se/index.php/grundskola/kursplan


 9 

identiteten är man, enligt Törn, i behov av att ”de andra” också framträder med sin kultur och 

politiska identitet. Främlingen är då nödvändig, men betraktas ändå som ett problem till vilket 

man inte finner någon lösning (Thörn 2001, s. 34). 

 

Det var i en diskussion med en lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen under förra 

terminens VFU (den verksamhetsförlagda utbildningen) om arabisktalande elever, som denne 

berättade att eleverna talar mycket arabiska i skolan på både lektioner och på raster, fast de 

går i den svenska skolan för att lära sig svenska. Med anledning av detta tyckte jag att det 

skulle vara intressant att undersöka hur de arabisktalande eleverna själva uppfattar betydelsen 

av sitt modersmål för deras allmänna kunskapsinhämtning och identitetsutveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att belysa och analysera en grupp arabisktalande årskurs-nio-

elevers uppfattningar om betydelsen av modersmålet för deras allmänna kunskapsinhämtning 

och identitetsutveckling.  

 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur uppfattar eleverna modersmålets betydelse för deras allmänna kunskapsutveck-

ling? 

 Hur uppfattar eleverna modersmålets betydelse för deras identitetsutveckling? 
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3 Metod  

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas syn-

vinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Därför tycker jag att inter-

vjun är den metod som passar bäst för mitt forskningsprojekt. 

  

Jag gjorde en genomgång av litteraturen som sammanfattas i kapitlet Tidigare forskning ut-

ifrån mitt syfte för att besvara mina frågeställningar. Litteraturgenomgången omfattar flera 

begrepp såsom diglossi, modersmål, tvåspråkighet/flerspråkighet, etnicitet och identitet. Be-

greppen skulle kunna ge mig en bild av hur mina informanter uppfattar modermålets betydel-

se för lärande och identitet. Kunskapen om ämnet blev en grund för formuleringen av mina 

intervjufrågor (bilaga 1) och gav hjälpmedel för uppföljningen av intervjupersonernas svar 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 98).  

3.1 Intervjuer  

”Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina 

levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras 

eget perspektiv på sin livsvärld” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 133). Jag genomförde både 

grupp- och individuella intervjuer. Gruppintervjun omfattade sex arabisktalande högstadie-

flickor. De övriga fem intervjuerna var individuella och bestod av tre pojkar och två flickor, 

alla från högstadiet. Intervjuerna genomfördes i en skola söder om Stockholm. Av intervjuer-

na ägde samtliga utom en, rum i ett klassrum efter skoldagens slut där ingen störde oss. En 

intervju utfördes hemma hos informanten på grund av dennes önskemål, detta med syftet att 

eleven skulle känna sig trygg. 

 

Eftersom min undersökning bygger på förståelsen och beskrivningen av modersmålets och 

modersmålsundervisningens betydelse för lärande och identitetsutveckling utifrån informan-

ternas perspektiv, har jag använt mig av den kvalitativa intervjun. Kunskap om verkligheten 

produceras genom att intervjua och samtala med människor. ”Forskningsintervjun är inte ett 

samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situa-

tionen” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 19). Jag använder mig av en halvstrukturerad livs-
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världsintervju som har till syfte ”att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 19). 

 

Syftet med gruppintervjun var att informanterna skulle bidra med så många olika uppfattning-

ar som möjligt i varje intervjufråga, detta ”eftersom den livliga kollektiva interaktionen kan 

frambringa mer spontana expressiva och emotionella uppfattningar än den individuella, ofta 

mer kognitiva intervjun” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 166). Detta kollektiva samspel gav i 

vissa frågor upphov till mer material (och där det ibland kunde vara svårt att urskilja vem som 

sa vad) än de individuella intervjuerna, vilket för mig tog längre tid att behandla vid transkrip-

tionen. Dessutom var det två informanter av de sex i gruppen som ofta uttryckte liknande 

åsikter.  

3.2 Urval 

Valet att undersöka just elever i årskurs nio gjordes för att jag skulle kunna få utförliga be-

skrivningar om deras uppfattningar kring modersmålets betydelse för deras lärande och identi-

tetsutveckling. Däremot betingades valet av just arabisktalande elever av att denna grupp en-

ligt Skolverkets rapport (2007) utgjorde den största gruppen av elever som läste modersmål 

(över 60 procent). Utifrån denna urvalsgrupp hade jag kontaktat skolor där det finns arabiskta-

lande elever som går i nian och deltar i modersmålsundervisningen. Modersmålsläraren i en 

skola som ligger i ett bostadsområde i en av Stockholms förorter hjälpte mig att hitta min ur-

valsgrupp i två niondeklasser. Därför blev valet av kön slumpmässigt, åtta flickor och tre poj-

kar. Informanterna var samtliga i åldern 15 till 16.  

3.3 Genomförande  

En orientering gjordes innan jag påbörjade intervjun.  Jag introducerade då kort ämnets syfte, 

hur jag skulle använda den information jag fick av dem och bad om tillåtelse att använda 

bandspelaren. I slutet av intervjun rundade jag av intervjun med en uppföljning där jag fråga-

de om informanterna ville tillägga något och om jag fick använda intervjun i min forsknings-

process (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144-145). Informanterna godkände inspelningen och 

användandet av informationen i min forskningsprocess.  

 

Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer, en i grupp och övriga individuellt. Dessa inter-

vjuer genomfördes på eftermiddagar på grund av det kompakta schema som eleverna hade. 

Forskningsintervjuerna pågick i cirka 30-60 minuter under en tvåveckorsperiod. Detta passade 
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informanterna eftersom de hade prov under dessa veckor. För att komplettera svaren tyckte 

jag att det var viktigt att använda mig av uppföljningsfrågor som uppmuntrade informanterna 

att beskriva och göra utläggningar av sina svar. Detta skedde genom att jag både gav infor-

manterna en paus och upprepade de väsentliga delarna av deras svar. Sonderande frågor an-

vändes också i form av: ”kan du säga något mer om det” och ”har du flera exempel på det”, 

detta för att söka efter svar, ”men utan att ange vilka dimensioner som ska beaktas” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 150-151).    

 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att  

 

”inspelningen av en intervju för med sig en första abstraktion från de samtalade personer-

nas levande fysiska närvaro med en förlust av kroppsspråk som hållning och gester. Ut-

skriften av intervjusamtalet för sedan med sig en andra abstraktion, där rösten, intonatio-

nen och andningen går förlorande. Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade 

återgivningar av levande intervjusamtal” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194).  

 

Trots författarnas kritiska beskrivande av inspelning och utskrift som metod, har jag använt 

mig av en ljudbandspelare för att registrera intervjuerna. Detta ger enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 194) frihet för intervjuaren att koncentrera sig på intervjuns ämne och dynamik. Ba-

serat på dessa forskares metod (ibid. s. 196-197), har jag frågat informanterna om tillåtelse för 

inspelningen innan intervjun påbörjades. Samtliga informanter accepterade detta. För att både 

säkerställa ett stort antal relevanta detaljer och återge exakta citat för analysen skrev jag ut 

intervjuerna ordagrant, inklusive upprepningar av ord och ljud som mm och ehm.  

3.4 Bearbetning av data 

Bearbetning av insamlad data har skett direkt efter varje intervju. Jag började då med att tran-

skribera intervjuerna och bytte informanternas namn mot nya påhittade namn. Informanterna 

som intervjuades i grupp fick följande namn: Lara, Sama, Maral, Rana, Loma och Nada me-

dan de övriga kallades: Amir, Zaid, Michel, Maria och Sally. 

3.5 Reliabilitet, validitet och generalisering  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets noggrannhet och stabilitet (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 261). En undersökning visar enligt Patel & Davidson (2003) inte tecken på låg relia-

bilitet om informanten ger andra svar när denne blir intervjuad av en annan forskare vid en 
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annan tidpunkt. Detta kan ju bero på att intervjupersonen har ändrat sin uppfattning eller att 

en fråga kan leda till olika svar.  

 

”Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid under-

sökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i varia-

tion i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls. Mot denna bakgrund an-

tas reliabilitetsbegreppet närma sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier” (Patel & Da-

vidson 2003, s. 103). 

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun har en unik möjlighet att komma åt och beskriva den 

levda vardagsvärlden. Strävan att erhålla fördomsfria beskrivningar leder till en rehabilitering 

av livsvärlden i förhållande till vetenskapens värld” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 44).  

 

Validitet handlar enligt samhällsvetenskapen om en metod som granskar och analyserar me-

ningen med det som undersöks. Enligt det metodologiska, positivistiska perspektivet kan va-

liditet uppnås endast då resultatet kan mätas med siffror Men enligt Miles och Huberman 

(1994) finns det ingen absolut regel om hur validiteten i en kvalitativ studie ska uppfattas. 

Forskningsresultat kan bekräftas exempelvis genom  

 

”kontroll av representativiteten och forskareffekten, triangulering, vägning av belägg, 

kontroll av avvikande fall, användningen av extremfall, uppföljning av överraskningar, 

sökande efter negativa belägg, i-så-fall-tester, uteslutning av falska samband, återskapan-

de av resultat, kontroll av förklaringar och inhämtande av feedback från informanterna” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 261, 264, 268). 

 

Validitet relateras inte enligt Patel & Davidson (2003) enbart till datainsamlingen utan ge-

nomsyrar hela forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003, s. 103). 

  

Jag anser att reliabiliteten är tillfredsställande på grund av att jag använt mig av ett flertal in-

tervjuer som gav mig ett stort underlag. Eftersom intervjun handlar om interaktion och samtal 

så tog jag i beaktande att informanterna kände sig trygga då de ansåg mig vara en av dem på 

grund av det gemensamma språket och den kulturella bakgrunden, fast jag inte identifierar 

mig med dem. Detta gjorde det lätt för informanterna att berätta om sin livsvärld (Kvale & 
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Brinkmann 2009, s.160). Dialogisk intersubjektivitet nås via en logisk och effektiv dialog och 

kritik bland dem som identifierat och tolkat ett fenomen. Det råder alltså ett samtal och en 

förhandling mellan partnerna då intervjun äger rum. Om intervjuaren tillsammans med den 

intervjuade, med hjälp av språket skapar en egen värld, så får den kvalitativa intervjun en sär-

ställning. Här uppnås objektivitet ”när objekten avslöjar sig genom handling som rubbar fors-

karens förhandsinställning” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 261). 

 

Därmed betraktar jag att varje intervjutillfälle som unikt för både mig och varje informant. 

”Enligt en kontrasterande humanistisk uppfattning är varje situation unik; varje fenomen har 

sin egen inre struktur och logik” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). I så fall skulle denna 

undersökning gälla bara för mina informanter. Generaliseringen däremot, som innebär att dra 

allmänna slutsatser, skulle därmed inte vara möjlig. Därför får jag betrakta resultatet av denna 

undersökning såsom gällande bara för mina informanter. Jag anser dessutom att intervjuerna 

får hög validitet, eftersom jag genom inspelningen och utskriften fick ett underlag för analy-

sen.   

3.6 Etiska överväganden 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) uppstår etiska problem under hela intervjuprocessen och de 

potentiella etiska frågorna bör studeras från början av studien(Kvale & Brinkmann 2009, s.78) 

Jag hade förhållit mig till dessa problem utifrån de forskningsetiska principerna inom huma-

nistisk-samhällsvetenskaplig forskning då jag hade planerat och genomfört min studie. Indi-

vidskyddskravet preciseras med de fyra etiska huvudkraven: informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag informerade mina informanter kort om 

undersöknings syfte. Informanterna fick frihet att välja att vara med och svara på intervjufrå-

gorna eller att avbryta intervjun. Gruppintervjun genomfördes exempelvis efter att två elever 

på begäran avvek från intervjun. Dessutom meddelades informanterna att min studie kommer 

att publiceras på Södertorns högskolas bibliotek och går att ladda ner från nätet via sökmotorn 

DIVA. Samtyckekravet kan anses uppfyllt då jag både erhållit målsmans och rektors godkän-

nande (se bilaga 2) och de flesta informanter var femton år fyllda. Efter intervjuernas genom-

förande bytte jag informanternas namn mot nya påhittade namn så att de inte skulle kunna 

identifieras av utomstående. På så sätt skulle informanterna kunna känna sig trygga. Slutligen 

kommer det insamlade materialet bara att användas i min studie. ”Etiska problem uppstår ty-

piskt i intervjuforskning på grund av den asymmetriska maktrelation som råder mellan inter-
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vjuare och intervjuperson, där, /…/ intervjuaren och forskaren vanligen är den mäktigare” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 92). Att jag hade dominans och kontroll över intervjun var det 

oundvikliga etiska problemet som förekom då jag intervjuade mina informanter, fast de fick 

all frihet att delta, svara och avbryta intervjun.    

3.7 Analys av data 

Bearbetning av insamlad data har skett direkt efter utskriften. Jag började då noggrant läsa 

utskriften och försöka förstå helheten av denna text. Senare läste jag olika delar av texten och 

försökte skapa mig en förståelse av dessa delar, för att vidare kunna växla mellan dessa två 

sätt så att förståelserna ställs i relation till varandra. Detta tillvägagångssätt har stöd i Patel & 

Davidson (2003, s. 30). Utskriften blev senare en grund för mitt fortsatta arbete, nämligen 

påbörjandet av analysen. Jag kategoriserade de hopklippta svaren som jag sorterade utifrån 

intervjufrågorna, vilka är relaterade till syftet och frågeställningarna. Denna meningskategori-

sering innehöll fyra huvuddimensioner. Huvuddimensionerna var: ungdomarna, modersmålets 

betydelse för kunskapsinhämtning och andraspråkutveckling, bilden av modersmålet och et-

niska identifikationer. Den fjärde huvuddimensionen innehöll tre underkategorier, nämligen vi 

och de andra, den dubbla identiteten och kretsgemenskap. Syftet med kategoriseringen av 

informanternas utsagor var att intervjuerna skulle struktureras och ge en överblick över bety-

delsen av modersmålet för de elva informanterna. Kategoriseringen gjorde också att jag lättare 

kunde ställa modersmålets betydelse i relation till informanternas lärande och identitetsut-

veckling. Kategoriseringen hade också avsikten att denna skulle kunna ge läsaren ett över-

blick över citatanvändningen som blev grundmaterialet för analysen. Med kategoriseringen 

kunde jag se skillnader i informanternas uppfattningar om modersmålet och dess betydelse för 

informanternas lärande och identitetsutveckling. Nackdelen med kategoriseringen kan vara att 

huvuddimensionernas namn och innehåll formulerades av mig själv. Även vid bearbetningen 

av insamlad data har jag följt Kvales & Brinkmanns (2009, s. 219-220) metod.  

 

Tolkningen av textens mening ur det hermeneutiska synsättet utgör grunden för min analys av 

materialet. ”Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam 

förståelse av meningen i en text.” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 66). En hermeneutisk tolk-

ning tar också hänsyn till forskarens förförståelse och kräver av denne att han/hon ställer sig 

på samma nivå som forskningssubjektet och med hjälp av medkänsla och empati försöker 

förstå detta. Även om fokus ligger på att se på helheten i forskningsproblemet, måste forska-
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ren kunna pendla mellan det hela och delarna (Patel & Davidson 2003, s. 30). Jag bad därför 

mina informanter att förtydliga vad de menade med vissa uttryck som de använde. Jag har 

även berättat för dem hur jag tolkade det de sa och frågade om jag förstått rätt.  
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4  Teorianknytning  

Jag har valt i denna studie att presentera etnicitet, identitet, kunskap och lärande ur ett social-

konstruktivistiskt perspektiv. Etnicitet betraktas som en produktion av människors samspel 

med varandra (György-Ullholm, 2010). Dessutom är människan enligt Wikström (2009) en 

lärande varelse och påverkas av olika kulturella influenser. Därför betraktas etnicitet och kul-

tur som en föränderlig konstruktion. Jonsson (2007) anser att språket som gruppen talar – och 

inte modersmålet – avslöjar vilken identitet man har. Individen som enligt Borgström (1998) 

känner sig tillhöra två världar utvecklar en ”dubbel identitet”. Mötet mellan olika kulturer 

skapar enligt Jonsson (2005) en tredje kultur där individen får en ny identitet. Identitet föränd-

ras kontinuerligt, därför får individen flera identiteter (Werndin, 2010). Identitet väljs alltså av 

individen själv eller av andra och därför uppstår begreppet ”vi och dem” (Eriksen, 2004). Lä-

rande och kunskap konstrueras liksom etnicitet och identitet av individen själv och i samspel 

med andra. Bakhtin liksom Vygotsky anser att lärande och språk utvecklas i det sociala sam-

spelet med andra (Dysthe, 1996 och Lindberg, 2002, 2004). Jag har begränsat mig till dessa 

teorier, vilka jag ansett vara relevanta för min studie. 

4.1 Etnicitet  

Under 1950 och 1960-talet definierades etnicitet som primordiala föreställningar om en av 

blodsband kategoriserad grupptillhörighet som delar religion, språk, seder och bruk, samt har 

kopplingar till ett givet geografiskt område. Denna definition kritiserades av konstruktivister 

som till exempel Hawitt (1992), Hutchinson (1996) och Karner ( 2007) vilka ansåg att de tidi-

gare föreställningarna inte tog hänsyn till mångfalden av den mänskliga samexistensen. Den-

na syn kallas socialkonstruktivism och är den förhärskande synen bland samhällsvetenskaper-

na idag. Denna betraktar etnicitet som en produktion av människornas sociala samspel med 

varandra. György-Ullholm (2010) hänvisar till den norske antropologen Fredrik Barths idéer 

om den etniska gränsen som tas upp av andra närliggande discipliner som sociologin, socio-

lingvistiken, socialpsykologin och tvåspråkighetsforskning. Dessa synsätt har det gemensam-

ma att de försöker analysera etnicitet utifrån den sociala organisationen istället för den oför-

ändrade kulturella enheten. Medlemmarna i organisationen har exempelvis gemensamma 

åsikter som skiljer sig från andra etniska grupper som bor sida vid sida. Skillnaderna mellan 

dessa grupper utgörs av en social överenskommelse som kan förändras över tiden. En individ 
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kan på grund av dessa förändringar uppleva sig tillhöra flera grupper över tiden (György-

Ullholm 2010, s.26-29, se även Jonsson 2005, s. 237-249).  

 

Konstruktivism ser etnisk tillhörighet utifrån sociala relationer, processer och inlärning. Etni-

citet är inte något man har automatiskt utan något man får genom sociala processer i vilka 

man medverkar både som individ och som en del av ett kollektiv. Det är först genom att stäl-

las mot en annan grupps etnicitet som den egna gruppens etnicitet blir ett meningsfullt be-

grepp. Det finns således alltid en relationell aspekt på etnicitet. Den egna etniska grupptillhö-

righeten är alltså ett resultat av både den egna uppfattningen och andras uppfattning om ens 

ursprung och tillhörighet och är inte konstant över tiden, utan är något som kontinuerligt för-

handlas fram. Konstruktivismen fokuserar på gränserna för etnisk tillhörighet istället för det 

kulturella innehållet hos en viss grupp. Etnisk tillhörighet blir närmast en form av social orga-

nisering. Enligt socialkonstruktivisterna är etnicitet alltså ett föränderligt och rörligt begrepp. 

Det är en konsekvens av en social läroprocess. Människor är lärande varelser som i samspel 

med andra och genom att röra sig mellan olika geografiska platser påverkas av olika kulturella 

influenser. Etnicitet och kultur är inte något statiskt som utvecklas genom ursprung och som 

renodlas genom isolering, utan något som man aktivt tar till sig i samspel med andra. Exem-

pelvis är finlandsvensk inte något man har blivit av naturen utan är resultatet av ett aktivt 

identitetsarbete som kan vara följden av ett politiskt krav. Barth uttrycker etnicitet som ”den 

sociala organisationen av kulturella skillnader” (Wikström 2009, s. 35). Kulturen som helhet 

är en konstruktion som är knuten till ”kollektiva representationer som språk, symboler, ritua-

ler, institutioner och materiella förhållanden” (Wikström 2009, s. 35). När man vill definiera 

gränser mellan olika etniska grupper väljer man att betona vissa utvalda kulturella element 

som understryker skillnader mellan de olika etniciteterna. För att betona det föränderliga i 

begreppet etnicitet tar Wikström (2009) upp exemplet Jugoslavien där den jugoslaviska etnici-

teten under relativt kort tid konstruerades om till exempelvis en kroatisk, serbisk och slovensk 

identitet. Etnicitet är därför aldrig en homogen och slutgiltig konstruktion (Wikström 2009, s. 

12, 28, 34-36). 

 

På ett annat plan så fungerar också gruppgemenskapen bland ungdomar på ett liknande sätt; 

liksom för konstruktionen av etniciteten så är här också språket en viktig faktor för identitets-

konstruktion. Jonssons (2007) informanter, som var invandrarkillar, distanserar sig från för-

äldrarnas ekonomiska underläge samt från sin förort. Dessutom uttrycker de en etnisk gräns-
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markör mellan sig själva och den andra då de talar om hur en kille skall vara med avseende på 

sexuell läggning. I denna gruppgemenskap har regler utformats om hur man ska bete sig som 

kille – något som kommer i uttryck i språkanvändning. Jonsson (2007) säger att gemenskapen 

inte är en ”på förhand given kategori utan formas i de olika aktiviteter som gruppen är enga-

gerad i. Och här är språket centralt, för över tid utvecklar gruppen gemensamma stilar eller 

kommunikativa resurser”. För gruppen är det enligt Jonsson inte modersmålet som har den 

största betydelsen för identitet utan det språk som gruppen talar. Språket talar om vem man är 

och avslöjar vilken grupp man tillhör (Jonsson 2007, s. 25, 58, 60, 111, 222). 

4.2 Identitet  

Varje människa har inte bara en identitet utan flera identiteter som kontinuerligt förändras 

beroende på det sammanhang hon befinner sig i. Identitet är något man får genom att andra 

ger individen en roll eller att man själv tar på sig en roll. Identiteter återskapas varje gång man 

tänker eller talar i olika sociala sammanhang (Werndin 2010, s. 113). 

 

Grosin (1973) har utvecklat begreppet ”dubbel identitet” vilket innebär att en individ känner 

sig tillhöra två världar. Detta kan upplevas som antingen positivt eller negativt beroende på 

hur man förhåller sig till den dubbla identiteten. Att erövra dubbla identiteter innebär att man 

bevarar sin egen ursprungliga identitet men även känna sig integrerad i majoritetssamhället. 

Språk utgör enligt Borgström en grund för individen att kommunicera i två kulturer, nämligen 

samhällets och hemmets kultur (Borgström 1998, s. 36, 124, 151, 164). Och Jonsson (2005) 

skriver att mötet och utbytet mellan olika kulturer skapar en tredje kultur vilken hon kallar för 

det tredje rummet. Det tredje rummet innebär enligt Bhabha (1990) att det inte finns en origi-

nalkultur från början utan de kulturella skillnaderna är föränderliga. På liknande sätt blir iden-

titet något nytt eller annat (Jonsson 2005, s. 45-53. se även Wikström 2009, s. 83-85). 

 

Antropologen Thomas Hylland Eriksen (2004) anser att identiteter väljs ut av individens iden-

tifikation och av hur andra identifierar denne. Detta kan å ena sida skapa en imaginär minori-

tet som saknar meningsgemenskap då andra identifierar en grupptillhörighet som leder till att 

Vi och de – begrepp skapas och majoriteten får då en stark och positiv självbild. Vi-känslan 

beror enligt Eriksen på ”antingen ”vi” skapar ”dem” för att stärka vår inre sammanhållning 

eller det är ”de” som skapar ”oss” genom att valla in oss i en inhägnad. Som regel sker bil-

dandet av vi och de som en tvåvägsprocess, även om det nästan alltid råder skillnader i makt” 
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(Eriksen 2004, s. 55). Å andra sidan när man blir påmind om sin minoritetstillhörighet stärks 

ens identitet och gemenskap och blir tydligare jämfört med majoriteten som sällan blir påmind 

om sin identitet. Eriksen exemplifierar: ”På samma sätt som svarta har mer ras än vita och 

kvinnor har mer kön än män, har nynorskingar mer språk än bokmålingar” (Eriksen 2004, s. 

55-56, 58). 

4.3 Kunskap och lärande  

Dysthe (1996) anser att kunskap skapas och konstrueras av individen själv och i samspel med 

andra. Det är inte bara det sociala samspelet som ligger i fokus för kunskapsskapande utan 

även den kulturella bakgrund som eleverna har med sig. Alltså är inlärning en process och för 

att lära och förstå krävs det tolkning och koppling till elevernas erfarenhet och livsvärld. Detta 

synsätt innebär en konstruktivistisk och interaktionisk syn på kunskap och lärande. Vidare 

skriver Dysthe att Bakhtin exempelvis tycker att förståelse och kunskap utvecklas och me-

ningen skapas genom dialogiskt samspel med andra. I samspelet skapas undervisningsmönst-

ret som är beroende av kunskaps- och kulturell bakgrund och åsiktsskillnader hos den som 

talar. Bakhtin liksom Vygotsky anser att språkets betydelse, och även det sociala samspelet, 

utvecklas med hjälp av andra (Dysthe 1996, s. 74-75, se även Lindberg 2002, s. 2-3 och Lind-

berg 2004, s. 473-474). 

 

Lindberg (2004) skriver att Vygotsky talar om den aproximala zonen för närmaste utveckling 

som representerar avståndet mellan den nivå på språket som språkinläraren kan klara sig helt 

självständigt på och den nivå som denne kan nå med hjälp av kompetent ledning. Denna så 

kallande mediering kan genom deltagande i olika aktiviteter och med stöd av individer som 

har en högre nivå som exempelvis föräldrar, lärare eller kamrater. Inlärarens språkliga förmå-

ga är således knuten till tillgången till mediering (Lindberg 2004, s. 471- 472). 
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5 Tidigare forskning 

Forskningen inom området tvåspråkighet är omfattande och därför har jag gjort en avgräns-

ning. Jag begränsar mig till modersmålets betydelse för elevens allmänna kunskapsinhämt-

ning. Detta innebär att lärarnas perspektiv inte belyses och inte heller hur språket inlärs och 

utvecklas av individen behandlas i denna undersökning. Eftersom denna undersökning gäller 

arabisktalande elever som deltar i modersmålsundervisning, ansåg jag det vara relevant att 

presentera det för arabiskan viktiga diglossibegreppet och skillnader mellan skriftspråket   

arabiyya och talspråken. Dessutom kommer för min studie relevanta definitioner av moders-

mål och tvåspråkighet, samt internationell forskning i modersmålets betydelse för kunskaps-

inhämtning och identitetsutveckling att presenteras nedan.  

5.1 Arabiska som diglossi 

Diglossi är enligt Nationalencyklopedin ”användning av två klart åtskilda språkvarianter eller 

två olika språk i olika situationer”. Begreppet kommer från nylatinets diglossi´a, med ur-

sprung i grekiska di´glōssos som betyder kunnig i två språk. Ett utmärkande drag hos arabis-

kan är förekomsten av diglossi. Sida vid sida förekommer två former av språket. Å ena sidan 

finns högspråket, modern standardarabiska, vilket är ett språk som är gemensamt för hela den 

arabisktalande världen och som används i statsförvaltning, politik och media och som lärs ut i 

skolorna i dessa länder; å den andra finns lågspråket, det vill säga talspråket som används till 

vardags – de regionala dialekterna med skillnader sinsemellan som ökar med geografiskt av-

stånd och mellan vilka ömsesidig förståelse inte alltid är möjlig. Det är denna form av arabis-

ka som lärs från föräldrarna som anses vara modersmål. Högspråket som man tillägnar sig 

genom en formell lärandeprocess ses aldrig som sådant (Håkansson 2003, s. 31-33). Jan Ret-

sö, som är professor i arabiska vid Göteborgs universitet, anser inte heller att skriftspråket ska 

betraktas som modersmål, främst med hänvisning till de stora skillnaderna mellan talspråken 

och det klassiska skriftspråket. Han bedömer att skillnaden mellan skriftspråket arabiyya och 

talspråket är ”lika stor som skillnaden mellan de moderna skandinaviska språken å ena sidan 

och modern isländska å den andra” (Retsö 2001, s.15). Man finner enligt Retsö skillnad mel-

lan tal- och skriftspråket även om man hittar låneord i både språken. Vidare förklarar han att 

det uppstår skillnader i grammatiken mellan de två språkformerna. Man böjer t.ex. i skrift-

språket ”substantiv och adjektiv i tre kasus som utmärks med ändelser, ungefär som i latin, 
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slaviska språk eller modern isländska” (Retsö 2001, s.17). Dessa drag påträffas inte i talsprå-

ken utan orden saknar här ändelser. Arabiyya – till skillnad från talspråken – har också ”ett 

system med fem modus i verbet som också markeras med olika ändelser”. Talspråken har 

däremot ett mycket mer avancerat tempussystem ”med en rad konstruktioner med hjälpverb 

och partiklar” (Retsö 2001, S.17). På grund av dessa olikheter är behärskningen av böjnings-

systemet i arabiyya det svåraste steget hos skoleleverna i arabvärlden (Retsö 2001, s.17).  

5.2 Modersmål och tvåspråkighet  

Tove Skutnabb-Kangas (1981) använder sig av fyra kriterier när hon definierar modersmål 

respektive tvåspråkighet ( tvåspråkighet och flerspråkighet är enligt Nationalencyklopedin 

samma fenomen). Första kriteriet kallas för ursprungskriteriet och kännetecknar det språk en 

individ lär sig i hemmet. Detta innebär att om föräldrarna lär barnet två språk så kommer detta 

att ha två språk som modersmål. Kompetenskriteriet kallas det andra kriteriet och innebär att 

modersmålet är det språk man lär sig bäst. Individen som behärskar två språk lika bra kan 

alltså ha två modersmål. Nästa kriterium kallas för funktionskriteriet. Med detta menar Tove 

Skutnabb-Kangas att det språk en individ väljer att använda mest räknas som modersmål. Den 

tvåspråkiga individen skiftar mellan båda språken som denne behagar eller beroende av sam-

hället och dess krav. Att individen identifierar sig med sitt modersmål kallas för attitydkriteri-

et och är det fjärde och sista kriteriet. Håkansson anser att tvåspråkiga individer antingen 

identifierar sig med båda språken eller av andra människor betraktas som tvåspråkiga perso-

ner (Skutnabb-Kangas 1981, s. 27-39 , se även Håkansson 2003, s. 15).  

Åke Viberg (1987) definierar tvåspråkighet som additiv respektive subtraktiv. Med additiv 

språkighet menar han att en elev lägger till ett nytt språk och samtidigt bevarar modersmålet. 

Bevarandet sker under förutsättning att skolan uppmuntrar eleverna att bli tvåspråkiga och 

delta i båda kulturerna eftersom detta understödjer elevernas kunskapsinhämtning. Den sub-

traktiva tvåspråkigheten, däremot, innebär att andraspråket tränger ut användningen av mo-

dersmålet (Viberg 1987, s. 105, se även Lindberg 2002, s. 2). 

 

Tvåspråkighet kan uppstå på två sätt. Ena sättet kallas för simultan tvåspråkighet och innebär 

att man lär sig båda språken samtidigt – antingen enbart genom föräldrarna eller med hjälp av 

samhället. Successiv tvåspråkighet kallas den andra inlärningstypen och betyder att man först 

behärskar sitt modersmål och sen lär sig ytterligare ett språk (Hyltenstam 2007, s. 46-47) 
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Enligt Abrahamsson (2009) kallas det första språket man lär sig för modersmål och det lär 

man sig som liten av sina föräldrar. Andraspråket lär man sig först efter att modersmålet är 

inrättat, men det betyder inte nödvändigtvis att man behärskar modersmålet bättre än det 

andra språket. Om det andra språket en individ lär sig är ett majoritetsspråk så lär han/hon sig 

det bättre än modersmålet. Detta språk blir individens kommunikationsspråk (Abrahamsson 

2009, s.13). Abrahamsson menar också att tvåspråkigheten och dess tillämpning inte innebär 

att man behärskar båda eller ettdera språket fullständigt (Abrahamsson 2009, s. 271).   

5.3 Modersmålets betydelse för allmänna kunskapsinhämtning  

5.3.1 Modersmål och identitetsutveckling 

Flerspråkighet enligt Jørgensen (2000) har haft låg status i västerländska samhällen. Att kun-

na flera språk betraktades som ovanligt eftersom enspråkighet var det normala under en lång 

period. Däremot betraktades kunnandet av flera språk i andra delar av världen som statushö-

jande (György-Ullholm 2010, s. 32). I andra delar av världen, exempelvis Irak och Singapore, 

betraktas flerspråkighet som berikande och som en nyckel till framgång och kopplas inte en-

ligt Gupta (2000) till den etniska identiteten, detta eftersom olika språk används inom olika 

domäner. Gupta har sammanfattat forskningen om språkanvändningen och dess koppling till 

de mångetniska miljöerna. Gupta uppger att det egna språket hos många individer som tillhör 

sådana miljöer inte får en känslomässig anknytning utan istället kopplas till olika samman-

hang (Gupta 2000, s. 111-112). 

 

Araberna i förislamisk tid betraktades enligt Retsö (2001) inte som en etnisk grupp utan som 

en institution vilken bildades av krigare, där den som ville bli arab lämnade sin ursprungliga 

identitet bakom sig och uppgick i krigsförbundet. Dessa araber är de som gav språket sitt 

namn arabiyya. Det formella språket arabiyya är enligt Retsö ett språklig ideal och utgör 

grunden för arabernas moderna identitet. Retsö exemplifierar situationen med malteserna som 

inte betraktas då som araber eftersom de inte når upp till idealet utan förstår arabiyya som en 

modern svensk förstår isländska. Arabnationalismen har däremot medverkat med sin ideologi 

på så sätt att även talspråksformerna betraktas som grund för identitet (Retsö 2001, s. 32-33). 

Man behöver enligt Hyltenstam (2007) sitt modersmål för att kunna bevara sin etniska identi-

tet. Vissa kan mena att man bör överge sitt minoritetsspråk när man ändå bor i ett nytt land. 
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Som exempel kan tas de finska romerna som är finsktalande och inte romanitalande. Mo-

dersmålet behövs enligt Hyltenstam för människans identitet så att man har en rot, en historia 

och en bakgrund som alla andra folkgrupper (Hyltenstam 2007, s. 57).  

Magnusson (2010) har 2003 genomfört en studie bland tio syrianska/assyriska elever som då 

gick i årskurs nio. Magnusson undersökte då hur dessa elever gavs möjlighet att inkluderas i 

vissa sammanhang och hur de känner sig inkluderande i båda skolan och i samhället. Mag-

nusson fann att eleverna som hon träffade under den primära socialisationen hade tagit emot 

vissa syrianska/assyriska normer och värderingar. Ett exempel på detta är att behålla ett gott 

rykte i gruppen man identifierar sig med. Elevernas starka sociala gemenskap med familjen 

och släktingar medför att individen utan egna åsikter följer värde och normsystemet som de 

tillhör. Därför blir det svårt för gruppens medlemmar att avvika från detta. Detta innebär att 

identiteten formas utifrån andras förväntningar samtidigt som de tillägnar sig andra identitet 

beroende på den krets de omges av. En avvikelse från kretsen innebär då att man kan uteslutas 

från gruppen (Magnusson 2010, s. 80).  

 

Magnusson hänvisar till Paulenko & Blackledge (2004) som skriver att språk fungerar inte 

bara som identitetsmarkör i dagens samhälle utan även är ett sätt att visa sammanhållning och 

avståndstagande. De betonar även att identiteten innebär något man kommer fram till i sam-

spel med andra och är ett medel att växla mellan den etniska gemenskapen och kamratgrup-

pen. Magnusson skriver att ordet ”stolt” används för att beskriva den etniska tillhörigheten 

och används som försvarsuttryck vilket medger ett avstånd från majoritetsbefolkningen. På så 

sätt skapas en gemenskap med det egna folket som medför trygghet (Magnusson 2010, s. 81, 

84). 

 

5.3.2 Modersmålets utveckling och andraspråksutveckling 

Empirisk forskning har visat att det inte är lätt för talare av minoritetsspråk att nå en nivå på 

modersmålet som motsvarar deras ålder. Språket hos dessa barn uppvisar ofta brister i språ-

kets bas och byggnad (Hyltenstam 1996, s. 95). Sammanfattningsvis kan man säga att kun-

skaperna i ett språk beror på åldern vid inlärning av språket samt på hur mycket individen 

använder språket. Efter många år av användande av ett majoritetsspråk som ofta används 

inom flera domäner, kan en individ komma att behärska detta bättre än minoritetsspråket, trots 

att detta oftast är modersmålet. Studierna har också visat att eleverna behöver fler timmar för 
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att utveckla en avancerad nivå på modersmålet (Hyltenstam 2007, s. 49 se även Håkansson 

2003, s. 77).  

 

Eleverna lär sig enligt Cummins (2000), Axelsson (2005) och Gibbons (2006) bäst då de läser 

och skriver på ett språk de förstår väl. Att använda exempelvis det språk och dialekter som 

eleven talar hemma kan också gynna och stimulera elevernas språk eftersom deras kunskaper 

och förmågor synliggörs. Modersmålets betydelse har betonats i en studie av Thomas & Col-

lier (1997) och Cummins (2000). Dessa har enligt Åsa Wedin menat att barn med goda kun-

skaper i modersmålet, där språket har utvecklats till avancerat nivå, har lättare att lära sig ett 

andra språk – detta på grund av att barnet även kan ta med sig begreppsapparaten från mo-

dersmålet till det nya språket och på så sätt utvecklar barnet en god läs- och skrivförståelse 

oavsett vilket modersmål de har som utgångspunkt (Wedin 2010, s. 180 och se även Lindberg 

2002, s. 1-4). 

  

Hyltenstam (2007) betonar att både modersmålet och det andra språket utvecklas parallellt 

med varandra. Om eleven dessutom kan sitt modersmål väl så kan det underlätta inlärningen 

av det andra språket. Avbruten utveckling i det första språket innebär också ett uppehåll i be-

greppsutveckling hos individen. Ett sådant avbrott leder till problem och en längre tids arbe-

tande för att komma i gång med den fortsatta begreppsutvecklingen. Om en elev inte heller får 

läsa skolans olika ämnen på sitt eget modersmål kommer denne enligt Hyltenstam inte att få 

så stort ordförråd i modersmålet i tal och skrift (Hyltenstam 2007, s.55-56). Däremot utveck-

las enligt Lindberg (2002) inte båda språken samtidigt eftersom tvåspråkiga personer använ-

der sina språk inom olika domäner. Hon menar istället att de både språken kompletterar var-

andra. ”Därför utvecklas språken sällan helt likartat och parallellt. I stället kommer de att 

komplettera varandra. Det man kan göra på ett språk klarar man kanske inte alltid lika bra på 

ett annat” (Lindberg 2002, s. 4).  

 

5.3.3 Modersmål och kunskapsinhämtning  

Språk är enligt Hyltenstam (2007) ett viktig redskap för att inhämta kunskap och lyckas i sko-

lan. För detta krävs en bra språkbehärskning av ett språk (Hyltenstam 2007, s. 58). Håkansson 

(2003) anser att det är svårt att mäta språkkunskaperna hos en individ (Håkansson 2003, s. 

60). 
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Margret Hill (1995) har genomfört en undersökning som behandlar sambandet mellan elever-

nas deltagande i modersmålsundervisning och deras betyg. Hill tittade på hur elevernas delta-

gande i modersmålsundervisning i förskola och skola påverkar bland annat deras betyg i 

årskurs nio i ämnet svenska och flera andra ämnen, deras identitet och deras inställning till att 

sitt eget modersmål och att vara tvåspråkig. Fyrtiotvå sjuttonåringar med utländsk bakgrund 

blev intervjuade i flera stadsselar i Göteborg. Eleverna indelades i tre grupper. Den första (45 

procent) deltog kontinuerlig í modersmålsundervisningen, den andra (29 procent) avbröt sitt 

deltagande efter mitten av mellanstadiet och den sista (26 procent) avbröt deltagandet före 

mellanstadiet. Studiens resultat har visat att eleverna som deltagit minst i modersmålsunder-

visningen har klarat sig sämst i skolan. Dessutom identifierar dessa elever sig som svenskar. 

Att de elever som deltog kontinuerligt i modersmålsundervisningen hade bättre resultat be-

rodde inte enligt Hyltenstam bara på elevers deltagande utan även på familjernas positiva in-

ställning till modersmålsundervisning och deras stöd för elevernas skolarbete (jmf. Hill 1995, 

s.57-59, se även Hyltenstam 2007, s. 58-62). 

 

Thomas och Collier (1997) har undersökt skolframgång hos elever med ett annat modersmål 

än engelska. 42317 elever medverkade i undersökningen under perioden 1982- 1996. De titta-

de bland annat på hur länge eleverna hade fått undervisning i sitt språk innan de flyttade till 

USA och hur länge de hade deltagit i ett tvåspråkigt program som innebar att eleverna fick 

ämnesundervisning på både modersmål och engelska. Resultatet visade att elever som inte 

hade kunskaper i engelska och deltog i tvåspråkiga program i minst 6 år har utvecklat den 

bästa kunskapsutvecklingen över läsåren medan eleverna som deltog i tvåspråkiga program 

tills de hade kunnat undervisas på engelska hade lägre kunskapsutveckling över läsåren. Ele-

ver som bara blev undervisade i engelska visade ännu sämre resultat än både grupperna som 

tidigare nämnts (Thomas och Collier 1997. se även Lindberg 2002, s. 1, Hyltenstam 2007, s. 

62-64 och Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008, s. 12-14, 154-156). 

 

Thomas och Collier visar (2002) i en ny undersökning att eleverna som använde modersmålet 

i lärandet behövde 4-7 år för att utveckla andraspråket till en infödds nivå. Eleverna som bara 

undervisats på engelska behövde 5-7 år, men med förutsättning att de hade fått undervisning 

på modersmålet 2-5 år innan de flyttade till USA. För dem som inte deltagit i modersmålsun-

dervisning tog det 7-10 år att utveckla en avancerad nivå på andraspråket och många nådde 

aldrig upp till en infödds nivå (Thomas och Collier 2002. se även Lindberg 2002, s. 3). 
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Virginia P. Collier and Wayne P (2004) i rapporten The Astounding Effectiveness of Dual 

Language Education for All där de studerat tvåspråkiga utbildningsprogram under18 år. De 

har kommit fram till att tvåspråkiga undervisningsprogram är mycket effektiva i lärandet av 

det andra språket jämfört med andrasätt att lära sig detta på. Dessutom hjälper denna under-

visningsmetod till att ge bättre resultat i skolämnena. Att både lärare och föräldrar har känt att 

barnen är mer inkluderade i skolan och fick mer stöd.  
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6  Resultatredovisning  

6.1 Ungdomarna 

Namn     

  

      Kön 

  

      Ålder         Antal 

språk in-

klusive 

modersmål       

Tidsvistelse 

i Sverige 

Antal år 

studier  i 

arabiska  

Lara                   2 år och 

några måna-

der 

  å  

Sama                   5 år   å  

Maral                5 år    å  

Rana                4 år   å  

Loma                 4 år    å  

Nada             4 år   å  

Amir              4 år    å  

Zaid             3 år och 6 

månader 

  å  

Sally              1 år och 6 

månader  

  å  

Maria               9 år   å  

Michel             Född i Sve-

rige 

   å  
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6.2  Modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning och 

andraspråksutveckling  

Arabiskan ses av informanterna som modersmål, det första språket de möter och det egna 

språket. Skriftspråket används i skolan och talspråket är det som talas hemma och är det språk 

de möter redan när de är små. Dessutom är det ett språk som de använder för att kommunicera 

med föräldrarna, detta eftersom arabiska är det språk föräldrarna behärskar bäst. Sama, Maral, 

Rana och Michel är tvåspråkiga redan sedan de var små och talar andra språk såsom syrianska 

och kaldeiska. Michel, som är född i Sverige, och Maria, som har bott i Sverige längst av de 

övriga informanterna, använder huvudsakligen svenska då de tänker och inhämtar kunskaper i 

skolan eftersom det är det språk de behärskar bäst. Men Maria har under detta skolår börjat 

tala mer arabiska eftersom andra arabisktalande elever har flyttats till klassen och hon har 

blivit kompis med två av dem. De resterande informanterna berättar att de tänker mest på ara-

biska och inhämtar kunskaperna i både svenska och arabiska genom att få ämnesundervisning 

i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen i båda språken parallellt. Lara, 

Sama, Rana, Loma, Nada, Sally, Amir och Zaid berättar att de alltså hämtar in kunskaperna 

med hjälp av både språken, det vill säga genom studiehandledning. Studiehandledning är en-

ligt dessa informanter ett sätt att hämta in kunskaperna i skolan. På detta sätt får eleverna ge-

nom arabiskan hjälp att förstå ämnet som presenteras på svenska. Båda språken används alltså 

för att göra texterna i samhälls- och naturorienterande ämnen begripliga. Talspråket, liksom 

ibland arabiska texter, används för att göra svenska texter begripliga och eleverna får senare 

skriva det de förstått på svenska. Informanterna – förutom Michel och Maria – säger att de då 

även använder mycket svenska under studiehandledningen. Lara, Sama, Maral, Loma, Rana 

och Nada berättar att de inte har hunnit läsa många ämnen på arabiska i hemlandet och därför 

skriver de mycket på svenska i stället för på arabiska under studiehandledningen. De förklarar 

studiehandledningssituationen på följande sätt: 

 

Maral: /…/till exempel om det nåt vi inte förstår då läraren förklaras så på arabiska men vi skriver o det på 

svenska 

Sama: a o ibland när vi läser några texter så a man förstår inte va texten handlar om så n när man säger det på 

arabiska så kommer det bara pasch in i huvudet så man förstår. M man förstår mycket texten o allt ord o så.  
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Maria, som brukar inhämta kunskaperna bara på svenska, berättar att arabiskan är en grund 

för att lära sig ett eller flera andra språk. Dessutom berättar Zaid, Sama och Sally att när de 

började lära sig svenska översatte de orden som de inte förstod till arabiska och på så sätt lär-

de de sig svenska. Att lära sig andraspråk är enligt Amir, Zaid och Michel en grund för att 

förstå och kunna kommunicera med andra som talar samma språk. Genom språk kan man 

enligt Amir skapa sig kunskap om det land man lever i berättar Amir.  

 

Maria: Arabiska är viktigt för det är en grundspråk och tänka på, och sen när man kommer till Sverige så måste 

man ha en grundspråk, man kan inte svenska och man måste utgå från nåt språk för o lära sig. 

Amir: /…/ att förstå olika språk och man kan prata med flera människor som inte kommer från samma land vi 

kommer ifrån och d det lär man sig kunskap om det här landet här i det språket på 

6.3 Bilden av modersmålet   

Det är föräldrarna som uppmuntrar eleverna att lära sig det arabiska språket i skolan, men 

även de själva säger sig vara positivt inställda och säger att ingen kan tvinga dem att göra det 

om de inte vill. Informanterna berättar att deras syfte med modersmålsundervisningen är att 

utveckla det arabiska språket mer. Dessutom berättar de att det finns mycket som de inte kan, 

och att det ibland kommer ord som de inte förstår när de läser. 

 

Amir: /…/ jag lär mig arabiska för jag tycker att det mycket viktig språk och det är viktigt att man lär sig arabis-

ka och utveckla sitt språk hela tiden.  

 

Arabiska består enligt samtliga informanter av de olika dialekter som talas och ett skriftspråk 

som används i flera länder. Skillnaderna medför enligt informanterna svårigheter. Oavsett det 

antal år de vistats i Sverige och det antal år de studerat arabiska, betraktas arabiskan som ett 

svårt språk. Svårigheterna kan enligt informanterna bestå i allt från textförståelse till behärs-

kandet av svåra ord eftersom tal- och skriftspråken är olika varandra.  Dessutom förklarar 

Sally ytterligare svårigheterna och säger att det arabiska språket är svårt när det gäller ord och 

bokstäver, och att det är svårt att lära sig arabiska om man inte börjar när man är liten. Om 

man som äldre försöker lära sig arabiska kommer man enligt henne att stöta på mycket stora 

svårigheter. 

 

Sama: /…/ äkta arabiska man brukar inte förstå några ord men aså det arabiska vi talar hemma det förstår vi aså 

inte äkta arabiska.  
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Michel: /…/ jag förstår mer än va jag skriver, det e lättare o prata./…/  att skriva o skrivstil det inte lika man 

pratar en deh såhär me olika dialekter /…/ det e olika ord.  

Ziad: Jag kan prata 80 procent arabiska för det olika språk, menar dialekt o för att aså vi pratar mest arabiska mn 

inte skriften men aso det e det e svårt o skriva såhära för att aså jag aså det va länge sen när jag va i Irak det lite 

svårt såhär att skriva 70 procent så är det jag kan. 

 

Maria och Michel säger att de kan svenska bättre än arabiska medan det för de andra är tvärt-

om, men oavsett detta faktum så skapar olikheten i språket svårigheter av olika grader. Infor-

manterna skriver mest på svenska och använder det på alla lektioner utom under arabisk-, 

engelsk- och eventuell annan språkundervisning. Däremot använder samtliga informanter 

förutom Michel och Maria arabiska som sitt talspråk, eftersom de känner att det är lättare att 

förstå både ämnen och varandra på det språk som behärskas bäst.  

 

Informanterna berättar att de deltar i modersmålsundervisningen för att få bra betyg och extra 

poäng. Samtliga informanterna brukar läsa texter och svara på frågor under modersmålsun-

dervisningen. De får skriva också, men bara lite. Zaid, Amir och Sally är positiva till lektio-

nerna och anser att de har en bra lärare som kan mycket arabiska. De övriga informanterna 

tycker att modersmålsundervisningen är antingen bra eller mindre bra. Informanterna, med 

undantag av Maria, berättar att de lär sig något under lektionen, men vill utvecklas mer i att 

skriva. Maria tycker att läraren tar för givet att hon kan så mycket arabiska, och därför säger 

hon att hon inte lär sig så mycket. Hon uttrycker sig på detta sätt: 

 

Jag lär mig inte så mycket under lektionen, det kan beror på att dom andra har högre nivå än mig, och läraren 

tror att alla har samma nivå så han lär inte ut så mycket, han tror att vi kan, han ta för givet att vi kan så mycket, 

så resten har inte varit här så länge så men jag lär mig mest det muntliga inte så mycket det skriftliga. 

 

Amir säger att modersmålsundervisningen är bra, men att en timmes undervisning inte räcker 

för att kunna lära sig mer arabiska och utvecklas i grammatik och skrivande.  

6.4 Etniska identifikationer  

6.4.1 Vi och de andra 

Samtliga informanter använder arabiska på ett eller annat sätt, både hemma med en eller både 

föräldrarna och syskon samt i skolan med kompisarna, på rasterna eller i modersmålsunder-

visningen. Det är viktigt för samtliga informanter att lära sig arabiska för att behålla kontakten 

med kusiner och släkt som bor i hemlandet och i andra delar av världen, berättar de. Sama, 
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Maria, Amir, och Sally berättar om vikten att lära sig arabiska. De säger att arabiska används i 

många länder både som tal- och skriftspråk. Dessutom berättar Maria och Sama att det arabis-

ka språket är en del av deras identitet, därför vill dessa två informanter inte glömma sitt språk. 

De berättar att de vill att även deras barn lär sig arabiska – både tal- och skriftspråket.  Den 

språkliga tillhörigheten visar enligt dem vilket ursprung de har, nämligen araber. Detta är där-

för en viktig orsak för dem att lära sig det arabiska språket. Sama berättar också att svenskar 

är avundsjuka på araberna för de kan ett annat språk som svenskarna inte förstår.  

 

Sama: /…/ vi är speciella liksom, (Skratt), aså det skönare med arab a. /…/ det känns som att svenskar är avund-

sjuka på oss för att vi kan två språk och vi kan prata med varandra på ett annat språk, de förstår inte vad vi 

snackar om /…/. aså,  i Sverige det är inte bra att glömma sitt språk o veta va man kommer ifrån aså det är alltid 

bra och läsa si aså sitt språk så att när man, nä någon kommer o fråga dig, vart du kommer du ifrån, kan du det 

här språket, som man säger a 

 

Vi och dem används av samtliga informanter då de förklarar varför de känner sig som araber 

(och/eller syrian), och när de förklarar skillnaderna mellan de två respektive tre kulturerna. 

Informanterna angav olika skillnader för att förklara vad det innebär att vara arab. Samtliga 

informanter förutom Michel berättar att de anser sig vara araber eftersom de inte känner att de 

tillhör den svenska kulturen, som definieras av dem som det svenska levnadssättet. Maria sä-

ger exempelvis att hon inte gillar den svenska kulturen och inte låter sig själv ta del av den 

heller, detta eftersom svenskarna enligt henne umgås med folk på ett annat sätt än araber och 

att de inte har en stark relation till sina familjer. Sama, Maral, Rana och Nada berättar att 

svenskar gillar att leva ensamma efter att de fyllt arton år. De säger att de inte skulle vilja leva 

ensamma och att de älskar och respekterar sina föräldrar och inte vill lämna dem. Dessutom 

berättar Maral och Nada att svenskar inte bryr sig om sina barn så mycket och detta tydliggörs 

enligt dessa två informanter genom att föräldrarna inte deltar i deras barns utvecklingssamtal 

eftersom de bråkar.  

 

6.4.2 Den dubbla identiteten 

Att vara arab innebär för samtliga informanter, förutom Michel, att man har sitt ursprung i 

arabvärlden, nämligen Irak. Dessutom säger Zaid, Sally och Amir att de har levt, vuxit upp 

och tillbringat en stor del av sina liv i Irak, därför identifierar de sig som araber. Men Amir 

och Zaid säger att de nu bor i Sverige och det inte är fel att man tar till sig av det som är bra i 

det svenska levnadssättet. Amir förklarar att han kan pendla mellan de både kulturerna. Han 
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tänker praktiskt som svenskarna gör, det vill säga, på ett svenskt individuellt sätt. Enligt ho-

nom kan han till skillnad från andra araber bestämma sig för något utan att tänka på vad andra 

har för åsikt. Sally talar om att hon dessutom inte har hunnit leva länge i Sverige och därtill 

har hon inte hunnit lära känna den svenska kulturen tillräckligt väl för att hon ska kunna iden-

tifiera sig som svensk. Michel ger också exempel på skillnader mellan svenskar respektive 

syrianer och araber. Han säger: 

 

/…/ svenskar de lever inte som oss, vi e såhär, ehm,  vi slösar mer pengar, de brukar snåla, ehm,  vi betalar mer 

för onödiga saker mm /…/ aså vi pratar och skojar kanske det kommer kanske lite svärord, allthär,  kanske 

svenskarna tar sig illa upp men vi tar inte illa upp, em. 

 

Michel, som är född i Sverige och vars föräldrar har bakgrund i Syrien, berättar att han– till 

skillnad från de övriga informanterna, som är från Irak – har anknytning till tre kulturer. Där-

för känner han sig som arab, svensk och syrian. Han identifierar sig alltså som arab eftersom 

han brukar åka mycket till Syrien, medan han känner sig som svensk på grund av att han bor i 

Sverige och talar svenska. Så här uttrycker han sig: 

 

/…/ Vi brukar alltid åka till Syrien, jag spenderat, eh mycket tid där, och det e därför jag känner mig som arab 

mm bara det. /…/  Jag känner mig som alla tre typ, jag e, e inblandade i alla tre, jag känner mig svensk, för att 

jag bor här, jag pratar svenska mest, m jag pratar mycket svenska/…/ jag känner mig me här o hur man lever, lite 

modern hm, där i arabländerna e e gammaldags och fattigheten.  

 

Michel identifierar sig som syrian eftersom hans föräldrar är syrianer och alla andra runt om-

kring honom, som exempelvis hans mammas familj, grannar och kamrater i skolan talar syri-

anska. Han brukar använda det syrianska språket då och då med dem som finns omkring ho-

nom. Han uttrycker sig så här: 

 

/…/ mamma och pappa e syrian, och vi bor såhära nära syrianer , och jag brukar höra dom prata och prata prata 

tillbaka ibland, min moster bor nära, eh i skolan också hör vi mycket syrianska, där jag pratar lite syrianska där, 

o jag hör mycket, jag förstår, men jag pratar inte så mycket /…/ m,  men jag pratar. 

 

6.4.3 Kretsgemenskap  

Lara, Sama, Maral, Rana, Loma och Nada berättar att de är stolta över att vara araber. Men 

berättar samtidigt att de även ogillar vissa normer och värderingar man har som arab. De för-

klarar detta genom att ge exemplet att tjejer inte få gå ut med killar. De förklarar att om en 
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arab skulle se en tjej gå ut med en kille så skulle denne börja prata illa om tjejen, men inte 

bara det, utan även att om föräldrarna får veta detta kan det medföra straff för vissa tjejer. De 

anser att deras föräldrar är rädda om dem eftersom de är tonåringar och att föräldrarna tror att 

de inte kan hantera sina känslor. Gruppen anser sig veta vad som är rätt och fel och att föräld-

rarna inte behöver vara rädda om dem.  

 

Sama: /…/ aså att man inte får gå med killar /…/ i våra ålder dom tycker att vi gör fel aså. /…/De arabiska män-

niskor pratar skit om varandra när man ser en tjej går med en kille.  

Rana: tonåringar kanske kan ha fel tror dom o dom vet att här i Sverige aså det ee många aså som som med killar 

och tjejer så här. Dom bli rädda för oss 
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7 Analys och diskussion 

7.1 Arabiska som diglossi 

Diglossi är ett utmärkande drag hos arabiskan. Skriftspråket, högspråket, vilket är ett gemen-

samt språk för den arabisktalande världen, är det som lärs i skolan. Talspråken, lågspråket, 

irakiska och syriska, som används med olika sina dialekter till vardags, lärs från föräldrarna. 

Båda språkformerna uppfattas av samtliga informanter som deras modersmål. Håkansson 

(2003)  betraktar till skillnad från informanterna bara talspråket som modersmål, eftersom det 

är det språk informanterna möter då de är små barn. Retsö (2001) betraktar i likhet med Hå-

kansson inte skriftspråket som modersmål, eftersom tal- och skriftspråken är olika varandra. 

Trots att samtliga informanter är medvetna om skillnaderna, som består i allt från textförståel-

se till behärskandet av svåra ord, anser de både språkformerna vara deras modersmål.  

7.2 Arabiska, modersmål eller inte? 

Informanternas egna talspråk, arabiska, är det språk som de lär sig hemma, därför betraktas 

det som modersmål och uppfyller ursprungskriteriet. Dessutom har Sama, Maral, Rana och 

Michel även lärt sig ett annat språk hemma, såsom syrianska och kaldeiska, och enligt detta 

kriterium har de två modersmål. Skriftspråket uppfyller inte detta kriterium eftersom det inte 

inlärs hemma. Talspråket behärskas av samtliga informanter och detta stämmer då med kom-

petenskriteriet. Michel och Maria behärskar svenska bättre än skriftspråket arabiska. Kompe-

tenskriteriet uppfylls då inte när det gäller arabiska eftersom de väljer att använda det svenska 

språket mest, och därmed kan inte heller funktionskriteriet sägas vara uppfyllt. De resterande 

informanterna behärskar skriftspråket, och, även om de upplever svårigheter i detta, kan kom-

petenskriteriet sägas vara uppfyllt för denna språkform. Däremot väljer informanterna att an-

vända talspråket mest med föräldrarna, kompisarna och i modersmålsundervisningen. Detta 

motsvarar funktionskriteriet. Samtliga informanter identifierar sig med arabiska och betraktar 

det som modersmål och detta är jämförbart med attitydkriteriet (Skutnabb-Kangas, 1981). 

Men oavsett om en elev behärskar modersmålet bättre än andraspråket eller tvärtom betraktar 

Abrahamsson (2009) det språk som lärs först av föräldrarna som modersmål. De arabiska tal-

språken betraktas då som informanternas modersmål.   
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7.3 Det arabiska skriftspråket som ett andraspråk 

I linje med Vibergs (1987) resonemang tolkar jag det som att samtliga informanter har ut-

vecklat en additiv språkighet eftersom de tillägnat sig flera nya språk, nämligen det arabiska 

skriftspråket och svenska, och samtidigt har bevarat det arabiska talspråket. Däremot hinner 

inte skriftspråket utvecklas hos exempelvis Maria och Michel, eftersom två veckotimmars 

modersmålsundervisning i arabiska enligt Håkansson (2003) och Hyltenstam (1996) är lite för 

att eleverna effektivt ska behärska språket. Marias och Michels användning av det arabiska 

skriftspråket trängs ut och därför utvecklar de en subtraktiv tvåspråkighet (Viberg, 1987). 

Dessutom anses dessa två informanter att ha utvecklat en simultan tvåspråkighet eftersom de 

har lärt sig både de arabiska språkformerna och svenska med hjälp av föräldrarna och samhäl-

let. Däremot har de övriga informanterna redan hunnit utveckla en avancerad nivå i skrift-

språket, fast de saknar behärskningen av de natur- och samhällsorienterande ämnenas begrepp 

på arabiska. Detta har skett på grund av skolavbrott i hemlandet som medfört att dessa infor-

manter inte har hunnit utveckla så många ämnesbegrepp. Detta kommer enligt Hyltenstam 

(2007) att göra att längre tid krävs för att komma igång med en fortsatt begreppsutveckling. 

Om informanterna dessutom inte får läsa skolans ämnen i modersmålsundervisningen kom-

mer det arabiska språket för dessa elever som inte bott länge i Sverige att trängas ut och de 

kommer då att utveckla en subtraktiv tvåspråkighet (Viberg, 1987). Dessa informanter anses i 

dagsläget behärska en successiv tvåspråkighet, där de först har tillgodogjort sig det arabiska 

talspråket som modersmål för att senare dessutom lära sig både arabiska skriftspråket och 

svenska (Hyltenstam, 2007). 

7.4 Att utveckla andraspråket och inhämta kunskaper 

Enligt Hyltenstam (1996 & 2007) och Lindberg (2002) är det inte lätt för talare av minoritets-

språk att nå en nivå på modersmålet som motsvarar deras ålder, eftersom modersmålet inte 

används i lika många situationer som majoritetsspråket. Sally som har bott i Sverige bara i ett 

år och sex månader anser att det är svårt att lära sig arabiska om man inte börjar när man är 

liten. Michel som är född i Sverige och Maria som bott längst här, behärskar det svenska 

språket bättre än det arabiska skriftspråket. För de andra som har bott i Sverige i ett till fem år 

gäller det motsatta. De inhämtar kunskaperna genom en kompetent mediering, nämligen stu-

diehandlednings lärare (Lindberg, 2004). Dessa informanter, förutom Michel och Maria, an-

vänder också det svenska språket då de skriver under kunskapsinhämtning, men ändå känner 

de att det är lättare att använda det arabiska talspråket med varandra och vid inhämtning av 
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kunskap under studiehandledningen, detta då det blir lättare att förstå både varandra och äm-

nen på det språk som behärskas bäst. Wedin (2010) menar också att det är viktigt att elevernas 

förmågor och kunskap synliggörs genom att använda det språk och den dialekt eleven behärs-

kar bäst. Hon menar också att om man har en avancerad behärskningsnivå på modersmålet så 

utvecklas även en god läs- och skrivförståelse på andraspråket – detta oavsett vilket moders-

mål man har. Dock har Håkansson (2003) angett att det inte finns något säkert och rättvist sätt 

att mäta behärskningen av ett språk. Detta medför svårigheter för fastställandet av hur be-

härskningen av modersmålet, arabiska, i sina båda språkformer, kan utveckla det andra språ-

ket. Oavsett detta uppfattar samtliga informanter att modersmålet har en stor betydelse som 

stöd för andraspråksinlärningen, vilket också är något som uttrycks i Thomas & Colliers 

(1997, 2001 och 2004) och Hills (1995) studier. Dock utgör inte enligt Hyltenstam (2007) 

deltagandet av modersmålsundervisningen den enda orsaken till att eleverna klarar sig bättre i 

skolan, utan det handlar även om föräldrarnas engagemang i elevernas skolarbete och deras 

positiva inställning till modersmålsundervisningen. Zaid, Sama och Sally började lära sig 

svenska genom att översätta orden som de inte förstod till det arabiska modersmålet och på så 

sätt lärde de sig svenska. Samtliga informanter förutom Maria och Michel bekräftar betydel-

sen av det arabiska språket i både språkformerna för att göra de svenska texterna begripliga 

under deras deltagande i studiehandledningen. Dessutom uppmuntras även dessa informanter 

av sina föräldrar att delta i det tvåspråkiga programmet som även betraktas som modersmåls-

ämnesundervisning.   

7.5 Att utveckla modersmålet  

Modersmålet har stor betydelse för samtliga informanter, därför deltar de i modersmålsunder-

visningen. Eleverna vill skaffa sig ett bra betyg i arabiska och dessutom vill de utvecklas mer 

i det arabiska skriftspråket. För att utveckla exempelvis skrivandet behöver informanterna en 

kompetent lärare. Enligt Maria tar modersmålsläraren för givet att eleven kan mycket. Där-

emot anser Zaid, Amir och Sally att de har en bra lärare. Dessa tre informanter har bott i Sve-

rige mellan ett och fyra år, och dessutom har de studerat arabiska i åtta till nio år. Trots att de 

läst arabiska länge i hemlandet stöter de på svårigheter i det arabiska skriftspråket och behö-

ver stöd för att utvecklas mer. Med stöd av Lindberg (2004), som hänvisar till Vygotsky, ser 

jag mina informanters språkutveckling som knuten till mediering, i detta fall en lärare; det vill 

säga att informanterna kan nå en högre språklig nivå med hjälp av en lärare än de har själv-

ständigt. Läraren i Marias fall tror att Maria har nått en nivå där hon kan bara klara sig själv-
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ständigt utan tillgång till mediering, vilket hon själv inte håller med om. Samtliga informanter 

brukar läsa texter, svara på frågor och skriva lite under modersmålsundervisningen. Jag tolkar 

detta som att samspel med andra under modersmålsundervisningen saknas. Enligt Dysthe 

(1996) utvecklas förståelse och kunskap och mening skapas i samspelet med andra. I samspe-

let skapas även ett undervisningsmönster som är beroende av kunskaps- och kulturell bak-

grund och åsiktsskillnader hos den som talar. 

7.6 Etniska identifikationer  

Modersmålet har för Maria och Sama den betydelsen att bevara den etniska identiteten och 

bakgrunden. De anser att den arabiska identiteten är starkt knuten till behärskandet av det ara-

biska språket. Detta stämmer väl överens med Hyltenstams uttalande (Hyltenstam, 2007). På 

så sätt uppnår dessa informanter det språkliga idealet som utgör grunden för den moderna 

arabiska identiteten, detta trots att araberna före islam, vilka var de som gav språket dess 

namn, inte betraktas som en etnisk grupp, utan som medlemmar i en institution, ett krigarför-

bund (Retsö, 2001). Språket blir en identitetsmarkör för Sama och Maria, då de betraktar sig 

som araber eftersom de kan arabiska. Samtidigt uttrycker de ett avstånd från majoriteten då 

Maria exempelvis betonar att det är viktigt att bevara sitt modersmål då man flyttar till ett 

främmande land (Magnusson, 2010). Språket har inte för de övriga informanterna (utom Mi-

chel, Sama och Maria) en känslomässig anknytning och dessutom kopplas det inte till den 

egna etniska identiteten. Däremot används det arabiska språket av dessa informanter inom 

olika domäner såsom med kompisarna, föräldrarna och i inhämtning av kunskaper. Enligt 

Gupta (2000) är kunnandet av flera språk något naturligt i länder som Irak och betraktas som 

en tillgång och förknippas med en hög status – detta i motsats till den låga status som fler-

språkighet har haft i det västerländska samhället. Gupta menar att modersmålet i dessa länder 

inte kopplas till den etniska identiteten, utan till olika sammanhang. Enligt Jonsson (2007) har 

modersmålet inte den största betydelsen för Jonssons informanters identitet utan det språk 

som talas i gruppens gemenskap. Med stöd av detta och eftersom mina informanter, förutom 

Maria och Sara, uppger de att de inte kopplar sin identitet som araber till modersmålet arabis-

ka, tolkar jag deras uttalande som att modersmålet inte är så viktigt för formandet av identite-

ten.   

 

Identitet kopplas istället av samtliga informanter till skillnaderna mellan vi och de andra. Man 

försöker förstå sig själva i förhållande till de andra. Detta tyder enligt Borgström (1998) på att 
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informanterna tillämpar en sociokulturell identitetsformning. Denna får styrka då samtliga 

informanter, inklusive Maria, Sama och Michel, uppfattar att de skiljer sig från svenskarna. 

Informanternas levnadssätt betraktas av dem som kulturellt skilt från svenskarnas, vilket de 

inte identifierar sig med.  Språket utgör här, enligt Borgström (1998), ett medel informanterna 

använder sig av för att kommunicera i två kulturer, nämligen samhällets och hemmets kultur. 

Dessutom väljer de själva enligt Eriksen (2004) ut sin identitet vilket kan leda till att ”vi och 

de andra” skapas och förstärks i gruppen. Gruppen kan skapa en stark positiv självbild, men 

samtidigt kan även de andra skapa en bild av gruppen genom att valla in den i en inhägnad, 

och då blir, som Eriksen påpekade, en sådan grupps identitet ofta styrkt.  

 

Amir liksom Michel har erövrat dubbla identiteter, vilket innebär att man bevarar sin egen 

identitet men även känner sig integrerad i majoritetssamhället och att detta skes genom språ-

ket. Detta stämmer med Borgströms (1998) resonemang att ett språk hjälper individen att 

kommunicera i två kulturer. Amir känner sig som arab, men samtidigt som integrerad i majo-

ritetssamhället då han börjat tänka på ett individuellt sätt som svenskarna. Michel, å andra 

sidan, identifierar sig som arab, syrian och svensk. Han kopplar sin syrianska identitet till 

språket syrianska och dess användning av folk som omger honom i hemmet och i skolan och 

av grannarna. Att han är svensk kopplas mest till användningen och behärskandet av det 

svenska språket samt till Sveriges modernitet. Att vara arab kopplas bara till besök i Syrien.  

 

Jonssons (2007) informanter, som var invandrarkillar, distanserar sig från föräldrarnas eko-

nomiska underläge samt från sin förort. Dessutom uttrycker de en etnisk gränsmarkör mellan 

sig själva och den andra då de talar om hur en kille skall vara med avseende på sexuell lägg-

ning. På samma sätt distanserar sig flickorna i gruppintervjun från sina föräldraras normer och 

värderingar då de beskriver sin identitet. När dessa informanter talar om att det är förbjudet att 

gå ut med killar ger de uttryck för en etnisk gränsdragning och en regel om hur flickor skall 

bete sig i förhållande till majoritetssamhällets synsätt. Därför tolkar jag gruppens identitet 

som en produktion av det sociala samspelet med majoritetssamhället (György-Ullholms, 

2010) Att dessa informanter väljer att vara stolta över att vara araber tyder på ett uttryck för 

försvar av den egna identiteten, vilket medger avstånd från majoritetsbefolkningen som på-

minner dem om deras egna etniska tillhörighet. Det ger också enligt Magnussons (2010) reso-

nemang ett uttryck för social gemenskap med familjen fast de i verkligheten avviker från fa-

miljens normsystem och växlar på så sätt mellan den etniska gemenskapen och kamratskapet. 
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I linje med Jonssons (2005) resonemang konstruerar dessutom samtliga informanter – även 

Maria – en tredje kultur i mötet med både den arabiska och den svenska kulturen. De försöker 

hitta sina identiteter genom att välja drag från båda kulturerna. Informanterna har inte bara en 

identitet utan flera som återskapas varje gång de tänker och talar i olika sammanhang. Att 

vara arab är en roll som informanterna själva har tagit på sig. Detta stämmer med Werndins 

(2010) tankar. Den etniska tillhörigheten skapas utifrån de sociala relationer informanterna 

har, nämligen i samspel med familjen och i kontakten med hemlandet och kamratgruppen. 

När informanterna börjar dra slutsatser om skillnaderna mellan den arabiska kulturen och den 

svenska kulturen får den egna gruppens etniska identitet en mening. Att vara arab är infor-

manternas egen uppfattning som kontinuerligt förhandlas fram. Detta får sina konsekvenser 

av den sociala läroprocessen eftersom ungdomarna lär sig i samspelet med andra. Informan-

terna, förutom Michel, som är född i Sverige, har flyttat från Irak. Därför påverkas ungdo-

marna av de olika kulturella influenserna. Samtliga informanter definierar gränserna mellan 

araber och svenskar genom att de understryker vissa kulturella skillnader, såsom levnadssättet 

och att tänka på ett individuellt sätt. Förutom att de framhäver de kulturella skillnaderna, an-

vänder Maria och Sama även arabiska som en kulturell konstruktion då de betraktar sig som 

araber eftersom de behärskar det arabiska språket, detta eftersom kulturen, bland ett antal 

andra identitetsmarkörer, också är knuten till språket (Wikström, 2009).   

7.7 Sammanfattning 

Arabiskan är speciell som modersmål, då språket förekommer som skriftspråk och i lokala 

talspråksdialekter, vilka ofta ligger mycket långt ifrån skriftspråket. Dessa två språkformer 

används i olika funktioner och domäner och uppfattas båda av informanterna som deras mo-

dersmål. Talspråket används i huvudsak för kunskapsinhämtning, medan skriftspråket får be-

tydelse mest i modersmålsundervisningen. 

 

Modersmålet har stor betydelse för samtliga informanter, därför deltar de i modersmålsunder-

visning. Eleverna vill skaffa sig bra betyg i arabiska och dessutom vill de utvecklas mer i ara-

biska skriftspråket.   

Två informanter identifierar sig som araber eftersom de har ett arabiskt modersmål, medan de 

övriga identifierar sig med den arabiska kulturen, vilken utgör en konstruktion av etnicitet och 

bidrar till gränsdragningar som handlar om vi och dem.  
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Min ambition är att denna undersökning ska väcka intresse och tankar hos alla som läser den 

samt att den ska skapa förståelse för hur viktigt modersmålet och den kulturella bakgrunden är 

för lärande och identitetsutveckling. 

7.8 Förslag till vidare forskning  

 Det skulle vara intressant att undersöka hur behärskningen av modersmålet arabiska, i 

sina båda språkformer, kan bidra till att utveckla svenskan som andraspråk. Om mo-

dersmålet är ett språk med diglossi, påverkar det i så fall förutsättningarna för andra-

språksinlärningens resultat? 

 Vidare skulle man kunna undersöka hur deltagandet i ett tvåspråkigt program påverkar 

elevernas resultat i skolan. 

 Vilken roll har modersmålet respektive gruppens sätt att tala för utformandet av ara-

bisktalande ungdomarnas identitet? 

 Vilken roll har den kulturella identiteten för språkutveckling och kunskapsinhämt-

ning? 

 Hur påverkar föräldrars och samhällets attityder till användningen av modersmålet och 

andraspråket ungdomarnas språkutveckling och identitetsutveckling?  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du bott i Sverige?  

2. Hur länge har du studerat arabiska i hemlandet?  

3. Hur länge har du studerat arabiska i Sverige? Har du avbrutit dina studier i arabiska 

någon gång? Hur länge? 

4. Hur många språk kan du? 

5. Vad innebär att du kan två/flerspråk? 

6. Vilket språk pratar du hemma?  

7. Vilket språk pratar du med dina kompisar? 

8. Vilket språk talar du under modersmålsundervisningen?  

9. Hur mycket arabiska känner du att du kan? 

10. Vilket språk använder du dig av då du tänker? 

11. På vilket sätt och på vilket språk brukar du hämta in dina kunskaper i skolan? 

12. Hur uppfattar du dig, som arab eller som svensk eller både och eller som något annat? 

13. Varför tror du att du läser arabiska i Sverige? 

14. Vad är det som gör att du läser arabiska?  

15. Vem är det som uppmuntrar dig att läsa arabiska?  

16. Vad tycker du att du lär dig under modersmålsundervisningen?  

17. Vad tycker du om modersmålsundervisningen allmänt? Varför? 
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Bilaga 2 

Förfrågan  

 

Hej! 

Jag heter Rima Amno och går min sista termin på lärarutbildningen med interkulturell profil, 

vid Södertörn högskola. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om ”Modersmålsunder-

visning i arabiska och dess betydelse för årskurs 9 elevers allmänna kunskapsinhämtning”. 

Syftet med studien är att få kunskap om hur eleverna resonerar kring modersmålsundervisning 

och dess betydelse för deras allmänna kunskapsinhämtning. 

För att genomföra min undersökning behöver jag intervjua ett antal årskurs 9 elever. Intervju-

erna sker individuellt och/eller grupp. Jag kommer att spela in för att sedan skriva ut dem och 

analysera svaren. Intervjusvaren, elevernas och skolans namn kommer att vara anonyma. Det-

ta innebär att ditt barns namn och skolans namn inte nämns i studien. Dock kommer min stu-

die att publiceras på Södertorns högskolas bibliotek och kan laddas ner från nätet via sökmo-

torn DIVA. Jag är mycket tacksam om ert barn kan delta och hjälpa mig att utföra min studie 

och ber om ert godkännande. Har du/ni några funderingar eller frågor får du gärna höra av dig 

genom att ringa eller skriva till:  

rima01.amno@student.sh.se   

Ni kan även kontakta min handledare om ni vill. Han heter Hassan Sharif och talar kurdiska, 

svenska och engelska, hassan.sharif@sh.se   

Med vänliga hälsningar  

Rima Amno 

2010-11-10 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag godkänner härmed att mitt barn 

Får delta           

Inte får delta  

 

Elevens namn:………………………………………….. 

 

Målsmans underskrift …………………………………………... 


