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SAMMANFATTNING

Syftet med mitt arbete var att undersöka och tydliggöra vad några invandrarföräldrar hade för
inställning till modersmålsundervisningen. Som bakgrund till detta valde jag att presentera en
teoridel, som jag ansåg var relevant och som kunde ge ett underlag för problemområdet i
uppsatsen. Vidare var tanken att i ljuset av den teoretiska bakgrunden diskutera
intervjuresultaten. Det här arbetet vände sig mest till föräldrar och lärare, som var intresserade
av modersmålsundervisning i allmänhet och minoritetsbarn i synnerhet.

Jag valde som metod en induktiv ansats med kvalitativ metod och genomförde åtta intervjuer.
I resultatet framkom att nästan alla invandrarföräldrarna hade en mycket positiv inställning till
modersmålsundervisningen. Många ansåg att de barn, som lärde sig sitt modersmål,
kommunicerade med andra, som talade samma språk. Deras intresse och kunskap om den
egna kulturen ökade. De blev starkare som person och självförtroendet stärktes. Barnens
identitet stimulerades. Invandrarföräldrarna nämnde även några brister i organisationen, som
påverkade deras inställning till modersmålsundervisningen. Dessa var bl.a.
schemaläggningen, antalet undervisningstimmar, modersmålslärare som inte talade samma
dialekt.
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INLEDNING

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt samhälle. Barn och ungdomar i vårt land,
liksom i andra västländer, växer upp i flerspråkiga familjer. Många bevarar sitt språk i
hemmet och andra går över till ”samhällets” språk på grund av olika orsaker.
Bristen på kunskap, information och viljan att kunna integreras i samhället gör att många
invandrarföräldrar väljer bort sitt språk och minskar barnens möjligheter att vara flerspråkiga.
En del barn påverkas av andras negativa attityder. Det är då vi lärare med god utbildning,
erfarenheter och kunskaper ska hjälpa och stödja barnet.

Sedan länge har jag varit intresserad och funderat mycket över modersmålets betydelse i
barnens språkutveckling och om flerspråkighet är ett problem eller en tillgång under
utvecklingen som individ. Intresset för modersmålsundervisningen har vuxit i samband med
min lärarutbildning. Jag går nu sista terminen på lärarutbildningen i Linköping, med
inriktning matematik och naturkunskap år 1-7. Mitt val av ämne har jag också gjort, eftersom
jag själv har haft modersmålsundervisning under många år och det har gett mig mycket. Jag
vet varför mina föräldrar ville att jag skulle ha modersmålsundervisning, men det intressanta
är att ta reda på vad andra föräldrar har för åsikter och funderingar. Därför har jag valt att
inrikta mig på hur olika invandrarföräldrar förhåller sig till modersmålsundervisningen.

För varje år som går och allteftersom nya generationer utvecklas börjar en del tycka att
modersmålet inte är så viktigt, om man bor i ett annat land. Skolverket och många andra anser
att modersmålsundervisningen ger många möjligheter. För det första stärks minoritetsbarnens
självkänsla och identitet. För det andra får de mer kunskap om den egna kulturens normer,
värderingar och traditioner. Detta gör att dessa barn utvecklar en förmåga för stor förståelse
för människor från olika länder och deras kulturer.1

Syfte och problemformulering

Syftet med mitt examensarbete var att tydliggöra vad invandrarföräldrar hade för inställning
till modersmålsundervisningen. Jag ville även relatera föräldrarnas inställning till kursplanen
för modersmålundervisning och till forskningsläget när det gäller tvåspråkighet. I fokus för
arbetet finns föräldrarnas perspektiv.

Följande frågor styrde arbetet:

• Vilken betydelse har modersmålsundervisningen för barnen, enligt
invandrarföräldrarna?

• Hur påverkas deras inställning till modersmålsundervisningen av hur den är
organiserad?

                                                
1 Skolverket. (15 maj,2002) .Flera språk - fler möjligheter.
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LITTERATURGENOMGÅNG

I detta kapitel presenterar jag olika delar, som jag anser är relevanta och intressanta och som
kan ge ett underlag för problemområdet i uppsatsen. Jag inleder med att kort diskutera
språkets funktion och språkutveckling på en generell nivå. Därefter presenterar jag forskning
om tvåspråkighet. Jag avslutar med en genomgång av modersmålsundervisningens funktion
och ställning i skolan.

Vad är ett språk?

Språket är ett verktyg för kommunikation och tänkande.2 Alla människor har behov att
uttrycka sig till andra och dela med sig av sina upplevelser. Att kunna ett språk betyder två
saker: att förstå och att själv kunna tala. Språk används inte bara för att prata utan också för att
lära sig att tänka. Språket kan betraktas på tre sätt: som medel för kommunikation, uttryck för
identitet och grupptillhörighet. Kommunikationen var själva kärnan i språket. Olika slags
kommunikation ställer olika krav på språkförmågan, beroende på hur svåra eller enkla
frågorna och svaren är. Alla grupper har olika sätt att använda sitt språk. Män, kvinnor och
ungdomar till exempel använder språket på olika sätt. Genom att grupperna pratar och
uttrycker sig på samma sätt visar de sin samhörighet. Identitet och språk hör ihop. De innebär
samhörighet och en människas språk är en del av identiteten. Vilka människor hör jag ihop
med? Man använder olika dialekter, tonfall, ord och uttryck. Alla har sitt sätt att tala och då
visade man vem man var. Språket är också ett verktyg för tanken. Vi använder språk, när vi
studerar, tänker och löser problem. Språkforskarna är ense om att modersmålet har stor
betydelse. Det är vårt första språk och därmed nära knutet till känslor, upplevelser och
utveckling.3

Om ett språk kan användas som verktyg för att handskas med världen, är då alla språk lika
mycket värda? Varje språk, som kan talas i en grupp och används som modersmål, är
tillräckligt utvecklat för att också användas som medium för undervisning. Man kan inte ur en
lingvistisk synpunkt t.ex. påpeka att spanskan eller svenskan är ”bättre” än ett annat språk
som till exempel guarani eller samiskan. Än i dag har inte lingvisterna hittat ett modersmål,
som skulle beskrivas som inadekvat eller bristfälligt.4

Alla språk är komplexa system av regelmässigt beteende, som kan
analyseras och beskrivas – inga språk är osystematiska eller
irrationella.5

                                                
2 SOU 1996:143. Krock eller möte.( Nordstedt tryckeri AB) s.72
3 Ladberg,G. och Nyberg,O.(1996). Barnen och språken. (Studentlitteratur).
4 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981). Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel ).
5 Ferguson . (1997) i Skutnabb- Kangas.Tvåspråkighet..( Lund: Liberläromedel ).
s.13



8

Språkutveckling

Det som ett barn brukar lära sig före skolåldern, brukar kallas den språkliga basen. Här ingår
uttal, grammatik och flytande tal. Barnen lär sig utantill och utan att behöva förstå. De lär sig
”med känslan”, skulle vi kunna säga. Basen är inte beroende av barnens begåvning. Även
mycket lågt begåvade barn, som lever i en normal språklig miljö tillägnar sig den, på ett eller
flera språk beroende på vad barnet lever i för miljö. Barn har förmågan att lära sig många
språk. Antalet språk som talas är inte problemet, men ändå tror många föräldrar att det är så.
En del anser att man måste begränsa antalet språk som man talar med barnet.6 Föräldrar får
ofta rådet att inte tala sitt språk med barnet. Förslagen kommer oftast från lärare,
förskolepersonal, talpedagoger m.fl. ”Välment men felaktig.7Många har förmågan att blanda
ihop två saker: nivån och antalet språk. Begåvning har betydelse för nivån, men inte för
antalet språk, som barnet kan lära sig. Det som ett barn kan lära sig på ett språk, kan det lära
sig på flera. Språklig kompetens består enligt Ladberg av olika ”delar”:

• uttal
• grammatik
• flytande tal
• ordförråd
• pragmatik

Kompetenserna förhåller sig olika till barnets utveckling och till människans livscykel, trots
att de följs åt under den tidiga barndomen. Språkmelodin möter barnet redan i moderlivet.
Under de senare månaderna av fosterstadiet är barnets hörsel och hjärna så utvecklade att de
kan lyssna moderns röst och minnas den. Det som barnen uppfattar är inte tydliga ord utan
bara ett mummel och i detta finns språkmelodin.

Uttal innebär varje enskilt språkljud, språkets helhet och ”språkmelodin” med dess rytm och
betoning. Denna kompetens är det som spädbarnet tillägnar sig först och de lär sig att känna
igen språkets melodi och sedan att tala på sitt språk. Nästan ingen vuxen kan lära sig tala ett
nytt språk utan brytning. Grammatik liksom uttal lär sig barn tidigt. Denna kompetens delas
upp i två delar:

• ordföljd (syntax) ex ikväll ska vi gå på bio
• ordens olika former: bilen- bilarna, boken- böckerna osv.

När små barn börjar tala, börjar de med ett enda ord, som ofta står för en hel mening. Kaka!,
kan betyda jag vill ha kakan ! eller Titta, jag äter en kaka osv. Grammatiken lär barn in lätt
utan att någonsin bli korrigerade eller undervisade av en vuxen. Hur det egentligen går till, vet
man inte.8

                                                
6 Ladberg, G.(1999). Tvåspråkighet, flerspråkighet eller enspråkig?( Stockholm: Författares Bokmaskin)
7 Ibid,s.5
8 Ibid.
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Flytande tal har två viktiga egenskaper; det går snabbt och utan ansträngning. Det innebär att
man automatisk kan förstå ord och att själv hitta rätt ord utan att behöver tänka. Man hänger
med i samtal. Det är mycket lättare för barn att lära sig tala flytande än vad det är för vuxna.
Ju tidigare i livet desto lättare är det att få ett flyt, samt att behärska uttal och grammatik. Om
man inte som barn lär sig att tala flytande, kan det vara för sent att göra det senare. Däremot
kan man hela livet utöka sitt ordförråd och sin kulturella språkbehärskning.9

De största drivkrafterna för att ett barn ska lära sig ett språk eller fler, är kärlek och vänskap.
Barnen behöver språket för att kommunicera med människor de tycker om. Språket måste
vara känslomässigt viktigt för barnen. Barn lär sig språk eller dialekter som talas av dem som
barnet identifierar sig med. Det är de människor och grupper som barnet ser upp till och vill
höra ihop med. Familjen är barnens viktigaste grupp, därför är familjens språk särkilt viktiga.
De språk som man lär sig tidigt i livet, har man ett speciellt band och en djup känsla med. De
språk som man lärt sig som barn, har man livet igenom lättare att uttrycka sig på. De olika
språken kan förknippas med olika känslor. En norsk kvinna, som är sjuttio år och som har levt
i Sverige i femtio, säger att när hon bli riktig arg eller upprörd, så börjar hon prata norska.
Den som talar flera språk kan ha olika känslor för sina olika språk.10

Kamraternas språk är angelägna för de flesta barn. Det räcker med en enda vän för att ett barn
ska få ett helt annorlunda förhållande till språket än det barn som har ett mer svalt förhållande
till sina kamrater. Ju mer barnen tycker om någon och ju närmare de kommer varandra, desto
lättare blir det för barnen att lära sig språket. Trygghet underlättar inlärningen och otrygghet
försvårar. Trygghet är t.ex. att kunna uttrycka sina tankar och känslor. Hemspråkstödet gör det
därför lättare för barnen att lära sig svenska. Det blir en brygga från det kända till det okända.
Ladberg nämner några hjälpmedel som kan stimulera barnet att utveckla ett språk:

• rytm och rörelse, rim, ramsor och musik
• att låtsas, dramatisera
• bygga vidare på sånt som barnet spontant intresserar sig för
• att läsa och berätta ger barnet nya ord
• ha roligt med språket, leka med det
• stärk barnets självförtroende, barn med stark självförtroende är mindre rädda att göra fel

och vågar uttrycka sig mer fritt, på alla språk. 11

                                                
9 Ladberg, G. (1999).Tvåspråkighet, flerspråkighet eller enspråkig?( Stockholm: Författares Bokmaskin)
10 Ibid.
11 Ibid
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Tvåspråkighet

Kunskaper i flera språk är något som lyfts fram som önskvärt i olika sammanhang både i
Sverige och internationellt.12 Det är ändå så att det finns lite skilda meningar om värdet av
tvåspråkighet. Jag kommer i detta avsnitt att ta upp argument för och mot tvåspråkighet.

Argument för

Tvåspråkighet är inte bara viktigt för det enskilda barnet och familj. Det finns tre skäl till att
tvåspråkighet är väsentlig för samhället. För det första ger tvåspråkighet förmågan att vara
mer öppen i tänkandet. Människorna söker sig till mindre provinsiella ledare. För det andra är
tvåspråkighet angelägen av ekonomiska skäl. Miljontals dollar slösas bort i USA till följd av
dåliga översättningar. Slutligen är tvåspråkighet betydelsefull av säkerhetsskäl. ”I en alltmer
krympande värld är det av avgörande betydelse att nationerna kan förstå varandra.”13

Tvåspråkighet är betydelsefull på den individuella nivån. Den öppnar möjligheter för
individen. Människorna kan flytta utomlands och leva i ett annat land utan några svårigheter.
Föräldrarna upplever att tvåspråkigheten ger deras barn en bredare tillgång till idéer och
erfarenheter.14 I en studie som genomfördes av Margreth Hill visade det sig att tvåspråkiga
elever tyckte att tvåspråkighet gav möjligheter att ha en dubbelkulturell kompetens, som
därmed gav en förmåga att förstå olika sorters människor och till att leva ett rikare liv på flera
fronter.15 Individens aktiva användning av ett minoritetsspråk beror på hennes möjlighet till
kontakt med andra talare av språket. De menar att ju mer en person använder sitt språk desto
högre kompetens i språket får den.16 Flerspråkighet förknippas med hög status och ett gott liv
i länder, där bara de välbärgade och de högutbildade är två – eller flerspråkiga.17

Argument mot

En del föräldrar blir oroliga när deras barn blandar olika språk. De tror att barnen inte kan
skilja på dem. Att blanda eller växla mellan två språk är en naturlig del av att lära och tala
flera språk. De flesta människor som är skickliga i flera språk, växlar ofta mellan dem. Ett
språk kan värderas på olika sätt i ett samhälle. Engelskan t.ex. har en särställning bland
världens språk. I Sverige och i andra länder är kunskaper i engelska värdefullt. De kan ge bra
arbete med höga löner och hög status. Detta påverkar värderingar av barnets språkkunskaper.
En familj som talar svenska och engelska får sällan några problem. Omgivningen tycker då att
det är bra att barnet kan engelska.18

                                                
12 Skolverket. ( 15 Maj,2002)Flera språk- fler möjligheter,s.63
13 Arnberg,L.(1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand),s.22
14 Ibid
15 Hill, M. (1995). Invandrarbarns möjligheter.(Göteborgs Universitet).
16 Britt-Louise, Gunnarsson. Caroline, Liberg. Anne, Nesser.(1987). Barns tvåspråkighet. Rapport från ASLA:s
höstsymposium(ASLA)
17 Ladberg, G. (1996).Barn med flera språk. upplaga 1(utbildningsförlaget) och även i upplaga 2. Barn med flera
språk. (Liberutbildning)
18 Ibid.
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Men om familjen pratar turkiska eller finska kan det bli helt andra reaktioner. Många tror att
det ställer till problem för barnen att ha flera språk. En del svenskar är ovana vid
flerspråkighet. De blir berörda och känner sig utanför. Många som inte har kunskaper om
flerspråkighet har ofta fördomar om det. Ibland kan de tycka att man måste hålla tillbaka ett
språk för att, ett annat ska utvecklas. I länder som Sverige, USA eller England är det
majoritetsspråket, som krävs, för att ta sig väl fram i samhället.19 Uttrycket halvspråkighet
blev känt i Sverige efter att Harsegård (1968) publicerade en artikel om det. Det har alltid
varit en lekmannaterm och aldrig ett teoretiskt begrepp. Termen syftar på en ofullständig
kännedom om två språk eller som invandrarexpeditionen i Stockholms rapport skriver att det
är en ”torftig svenska”. Många lingvister har kritiserat detta uttryck och en av dem är Kenneth
Hyltenstam. Han säger att denna, ”folktron”, har legat till grund för några föräldrars agerande.
Många är rädda att deras barn ska lära sig enstaka ord från andra språk.20 En annan lingvist
anser att halvspråkighet fungerar som ett sätt att överföra skolsystemets svagheter till att
upplevas som brister hos det enskilda barnet.21

Välja eller välja bort modersmålet

Gemensamt språk symboliserar samhörighet. En del barn undviker sitt språk för att markera
avstånd från någon.22 Att inte acceptera sitt språk är ofta en fråga om identitet. Det är vanligt
att när en individ har mött negativa attityder från andra så undviker den att tala sitt språk.
Dessa reaktioner kan ha inriktat sig mot språket, kulturen eller andra sidor av den egna
identiteten eller gruppens. Omgivningens värderingar av olika språk och kulturer kan styra ett
barns språkval.23 Det är svårt för föräldrarna att ha positiva attityder gentemot flerspråkighet
om de upplever att deras språk och kulturella grupp inte uppskattas av andra från
majoritetsgruppen. En viktig framtidsuppgift är att hitta vägar att stödja tvåspråkighet på alla
nivåer.24 Ofta är det barnen i familjen som först blir vana vid det svenska språket. De talar
språket med kamrater. Många barn går så småningom mer och mer över till svenska med
syskon. Om det är mycket viktigt för en familj att behålla sitt språk, måste de aktivt se till att
man håller fast vid det hemma.25

Skolframgång

Än i dag vet man inte vad som egentligen påverkar tvåspråkiga barns skolframgång. Det finns
en oklarhet i vilka faktorer som står bakom. Många skyller på tvåspråkigheten och en del
hänvisar till socioekonomiska faktorer.26 Den stora frågan som alla ställde sig är om
tvåspråkighet är till skada för utveckling eller inte. Svaret är ja, om eleven får eller känner
negativa attityder till sitt språk och kultur. Svaret är nej, om tvåspråkigheten stimuleras, om
barnet känner sig uppskattat, motiverat och positivt. Alla barn oberoende av hur många språk
de kan, har olika personliga förutsättningar som utvecklas i samspel med omgivningen.27

                                                
19 Ladberg,G.(1990). Barn med flera språk.upplaga 1,(Utbildningsförlaget)
20 Ibid.
21 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981). Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel )
22 Ladberg, G. (2002). Skolans språk och barnens.(studentlitteratur)
23 Ibid
24 Arnberg, L. (1988). Så blir barn tvåspråkiga. (Stockholm: Wahlström och Widstrand)
25Ladberg,G. och Nyberg, O.(1996). Barnen och språken. ( Studentlitteratur)s.50
26 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981).Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel)
27 Hill, M. (1995). Invandrarbarns möjligheter.(Göteborgs Universitet)
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Attityder gentemot tvåspråkighet

Barn är känsliga för andras reaktioner på hur de talar. Bilden som massmedia ger av olika
länder och etniska grupper påverkar människors inställning.28 Om de överlämnar en negativ
bild kan det göra att barnen inte vill tala sitt språk eller visa vilken grupp de tillhör.
Tvåspråkigheten har tidigare förknippats även än idag ofta med fattigdom, maktlöshet och
underordnad ställning i samhället.29 Massmedian i Sverige har gett oss två olika bilder av
invandrarungdomarna i landet. Den första är att de är isolerade, mobbade eller inte klarar sig
särskilt bra i skolan. Orsaken till det, är att de inte har lärt sig svenska tillräckligt bra. Den
andra bilden är att de ungdomar, som klarat sig bra i vardagssituationer bland svenskar, beror
ofta på att de känner skam för sina föräldrars språk och kultur.30 Enligt TV-journalisten Jan
Guillou så beror deras dåliga svenska på att de knappt kommer i kontakt med ”riktig”
svenska, om de t.ex. bor i Tensta Rinkeby området utanför Stockholm. Många forskare anser
att ”kändisarnas” åsikter påverkar opinionen. Detta gör att svenskar, som är negativa till
modersmålsundervisning, får bekräftelse på att deras åsikt är riktig, när ”invandrarna själva”
är negativa.31

Språkinlärning hos det tvåspråkiga barnet

Barnen lär sig flera språk på två sätt. Antingen lär de sig språken samtidigt, vanligen från
födseln (simultant tvåspråkighet) eller så tillägnar de sig det ena språket först och sen det
andra (successivt tvåspråkighet).32 Hur bra barnen kan hantera de två språken beror på yttre
faktorer, beroende på hur pass gynnsam omgivningen är för att lära och upprätthålla två språk.
En vanlig metod för simultan inlärning är att man för en språkdagbok, där man antecknar
barnets utveckling under hela eller delar av den tidiga barndomen. Grosjean (1989) påpekar
de sidor, som ofta förekommer hos tvåspråkiga barn:

• ett inledande blandat stadium
• en långsam uppdelning av språken
• det ena systemets inverkan på det andra
• det ena språkets dominans över det andra
• en snabb balansväxling när förhållanden i omgivningen förändras33

Ett bra exempel på susseccivt tvåspråkighet är när invandrarbarnen kommer i kontakt med
minoritetspråket i hemmet och lär sig det andra språket på ett senare stadium. Det kan vara,
när de börjar på dagis, skolan eller när de är gamla nog att leka med sina kamrater.
En del påstår att den stora frågan är om barnen lär sig något språk ordentligt. Barnen har inga
större problem och i allmänhet väljer barnen ett av språken som huvudspråk och utvecklar
åtminstone det på samma sätt som ett enspråkigt. Forskarna anser att utvecklingen av vart och
ett av det tvåspråkiga barnets språk följer samma mönster som ett enspråkigt barns enda
språk. Fram till tre årsåldern lär sig barn att hålla språken ifrån varandra.34

                                                
28 Ladberg G och Nyberg,O. (1996).Barnen och språken. ( Studentlitteratur)
29 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981).Tvåspråkighet. Lund: Liberläromedel)
30 Britt-Louise, Gunnarsson. Caroline, Liberg. Anne, Nesser.(1987). Barns tvåspråkighet. Rapport från ASLA:s
höstsymposium(ASLA)
31 Hyltenstam, K. (1996).Tvåspråkighet med förhinder. (Studentlitteratur),
32 Arnberg ,L.(1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
33 Ibid, s.89
34 Britt-Louise, Gunnarsson. Caroline, Liberg. Anne, Nesser.(1987). Barns tvåspråkighet. Rapport från ASLA:s
höstsymposium(ASLA)
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Det finns olika orsaker till hur tidigt ett barn håller isär språken. Det har att göra med om det
ena språket är svagare än det andra.35 Ronjat (1913) och Leopold (1949) har varit pionjärer
genom studier där de har följt språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. En huvudfråga i deras
undersökningar har varit hur språk organiseras i barnets hjärna. Man poängterar föräldrarnas
oklara attityder till barnets olika språk som en negativ faktor vid sidan av dåligt styrd
språkinlärning i förskola och skola.36

Kognitivutveckling hos det tvåspråkiga barnet

På senare tid har många forskare undersökt, om tvåspråkighetens effekter påverkar barnets
kognitiva utveckling. Många har ändrat sin intresseinriktning. Det beror på att det har varit ett
ökande intresse för karaktären av tvåspråkighetens effekter på intelligensen, snarare än att
bara se om den har positiv eller negativ effekt. Forskarna menar att istället för att betrakta
tvåspråkighet som en källa till större förståelse för språk på en djupare nivå, har uppfattningen
varit vanligare att det tvåspråkiga barnet, som en följd av kontakten med två språk har en ökad
känslighet för vissa aspekter av språket. Tvåspråkiga barn kan även utveckla många andra
kognitiva förmågor.37

In this case , early bilingual experience seems to promote a number of
cognitive and metalinguistic abilities: originality, creativity, divergent
thinking, problem solving, symbol substitution, rule discovery,
sensitivity to linguistic cues, disambiguation and verbal flexibility.38

Förut var det vanligt att tycka att tvåspråkiga barn klarade sig sämre på olika undersökningar,
speciellt på intelligenstester än enspråkiga. Nu tror man att det går lika bra eller bättre i vissa
sammanhang för de tvåspråkiga.39 Forskaren Cummins har undersökt tvåspråkighetens
inverkan på barnens kognitiva utveckling. Han menar att tvåspråkighet och enspråkighet
fungerar som verktyg, där barn använder och utför olika uppgifter i sin omgivning, dvs.
undersöka eller organisera i Piagets mening. Det tvåspråkiga verktyget är mera komplext och
därför svårare att hantera. Men när de väl har uppträtt en god hantering, kan barnen ha större
möjligheter än de enspråkiga barnen. Barnens kognitiva utveckling underlättas.40 Peal och
Lambert var två forskare som undersökte två olika grupper av barn. En grupp pratade franska,
den andra talade franska och engelska. De tvåspråkiga barnen fick mycket bättre resultat både
på verbala och icke verbala tester. Andra har undersökt barnens intellekt och dragit slutsatsen
att den som är tvåspråkig utvecklas bättre eller lättare intellektuellt.41

                                                
35 Arnberg ,L.(1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
36 Östen, A. (1991). Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet. (Åbo: Åbo akademis förlag)
37 Arnberg ,L.(1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
38 Hamers and Blanc. (1989).Bilinguality and bilingualism .(  New york:University of Cambridge)s.78
39 Arnberg ,L.(1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
40 Skutnabb- Kangas,Tove.(1981).Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel) och även i Östern, Anna Lena.
(1991).Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet. (Åboakademins förlag)
41 Hill, M. (1995). Invandrarbarns möjligheter.(Göteborgs Universitet)
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Cummins anger tre olika skäl till olikheterna i forskningsresultaten:

• man har jämfört barn med samma grad av språkfärdighet
• de senare studierna har bättre kontroll av faktorer som kön, ålder och socioekonomisk

bakgrund
• senaste studier har gällt barn med en hög skattad miljö där men förväntar sig god

utdelning av språkstudierna.42

Bratt Paulston beskriver effekterna av två socioekonomiska faktorer. Hon skiljer på ” elitens”
(de rikas) flerspråkighet och ”folkets”. Hon menar att det är i den sista gruppen som det finns
risker för att barnen ska misslyckas med skolan och även bli emotionellt och/eller socialt
missanpassade.43

Modersmålsundervisning

” Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet. Utbildningen ger
kunskaper om ursprungskulturens normer och värderingar, seder och
bruk.” (Kursplan i modersmål)44

Begreppet modersmål

Termen hemspråk är en missvisande och dålig term. Den har blivit kritiserad många gånger
under åren. Den största nackdelen är att den leder tankarna till frågan om det är ett språk som
bara kan användas i informella sammanhang, i hemmet.45 Termen modersmål är bättre,
eftersom det man talat om i allmänhet är barnets modersmål. Men den har också sina
nackdelar och är inte helt problemfri i sammanhanget. Den är inte entydig och kräver en
komplex definition. I Norge använder man termen morsmål och har också haft debatt om vem
som har rätt till modersmålsundervisning. Det har funnits oklarheter om vad som menas med
modersmål.46 Numera använder man ofta termerna förstaspråk eller modersmål om det
handlar om enskilda individer.

”Benämningen hemspråk i förordningarna byttes till modersmål
i juli 1997”47

Definitionen av modersmålet har börjat analyseras i Skandinavien. För många är det inget
problem att bestämma sig för vad som är deras modersmål. Skutnabb- Kangas nämner också
två orsaker som bidrar till aktualiteten. Den första är att etniska grupper definieras ofta
tillhöra en språklig minoritet just på grund av modersmålet. I synnerhet då det gäller grupper,
som inte skiljer sig så mycket till från majoriteten, där det handlar om andra kännetecken än
just språket.

                                                
42 Ibid
43 Ibid.
44 Kursplaner. Hämtad från <http:// www.skolverket.se/kursplaner/obligatorisk_sar/modersmal.html>
    hämtad 11 November 2002
45 Hyltenstam,K.(1996). Tvåspråkighet med förhinder. (Studentlitteratur)
46 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981).Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel)
47 Skolverket. ( 15 Maj,2002).Flera språk – flera möjligheter,s. 22
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Den andra är att modersmålfrågan och dess definition blir allt mer aktuell i den växande
omsorgen om minoritetsbarnens utbildning. Många lärare och föräldrar har ett dilemma.
Ibland skulle de behöva hjälp med att avgöra vilket som är barnens modersmål. Det kan också
uppstå diskussioner om rättigheten till språkundervisning för barnet, speciellt i sådana fall där
barnet är adopterat och har ett annat modersmål än de skandinaviska föräldrarna. Det uppstår
också problem då invandrarföräldrarna har övergått till att tala majoritets språk, men ändå vill
att barnen ska lära sig hemlandets språk.48 En stor del av de språkliga minoriteternas
rättigheter och samhällets språkliga service till dem är knutna just till modersmålet. Många av
dessa grupper siktar till och kräver ett erkännande av modersmålet och dess betydelse.
Modersmålet har ett stort symbolvärde för dem.

Historik

Under 1960-talet fick invandrarelever för första gången rätt till undervisning i och på sitt
modersmål inom den svenska skolan. 1962 togs modersmålet in i de svenska skoldokumenten
och finsktalande elever var en av de första som fick ha modersmålsundervisning. De fick ha
två timmar i veckan och välja finska som tillvalsämne i år 7 och 8. Hemspråksreformen kom
1977 och tvingade kommunerna att anordna hemspråksundersvisning och detta med hjälp av
staten. De blev också skyldiga att inventera, informera föräldrarna och bedöma behovet av
hemspråksundervisning.  Reformen gav invandrarelever från andra länder rätt till
undervisning, så länge föräldrar och elever önskade, både i grundskolan och i gymnasiet.49

Fram till 1985 vara alla berättigade till undervisning. Några år senare bestämde man att den
elev, vars ena eller båda föräldrar hade ett annat språk än svenska och använde det som ett
dagligt umgängesspråk med barnen, hade rätt till modersmålundervisning. Ansvaret för
tillsyn, uppföljning och utvärdering låg hos skolöverstyrelsen och länsnämnderna (tills det
lades ner 1991). Elevgrupperna var tvungna att vara minst fem deltagare och nu var det
kommunernas skyldighet att anordna undervisning efter att man ändrat bestämmelserna 1991.
Samma år inrättades Skolverket och fick det övergripande ansvaret. Varje kommun fick
bestämma själva hur mycket av resurserna, som skulle gå till modersmålsundervisningen.

Organisation

Det fanns tre modeller på hur den långsiktiga undervisningen av invandrarelever kunde ske i:

• svensk klass (undervisning på svenska som kan bestå av invandrarelever som också har
hemspråk eller sv2)

• hemspråksklass( undervisningen ges på första språk och svenska och består av elever med
ett gemensamt språk)

• sammansatt klass ( hälften av eleverna har ett annat gemensamt språk än svenska och den
andra hälften har svenska som förstaspråk)50

                                                
48 Skutnabb- Kangas,Tove. (1981).Tvåspråkighet.( Lund: Liberläromedel
49 Hill, M. (1995). Invandrarbarns möjligheter. (Göteborgs Universitet)
50 Hyltenstam,K.(1996). Tvåspråkighet med förhinder. (Studentlitteratur),s.46-47
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Förberedelseklasser är för elever som har nyss kommit till Sverige och måste förberedas inför
svenska skolan. I dessa klasser undervisas elever med olika språk på svenska, för att vänja
dem, innan de flyttar till vanliga svenska klasser. Barnen undervisas där vanligtvis i ett eller
två år. Svenskklasser och modersmålsklasser får anordnas bara i låg och mellanstadiet. Här
används förstaspråket och svenskan i undervisningen. Om man vill att eleverna ska bibehålla
sitt hemspråk på en nivå, som ligger nära den nationella normen, men på bekostnad av
svenskan, då ska man välja hemspråksklasser.51 Om barnen ska uppnå färdighet i svenska
men på bekostnad av hemspråket, ska man välja svenska klasser. Om de ska bli tvåspråkiga,
ska man välja som alternativ, sammansatta klasser. Ansvaret i kommunerna för
modersmålsundersvisningen kan variera. Det vanligaste är att varje rektorsområde organiserar
och administrerar verksamheten själv.52

Varför modersmålsundervisning?

Gillis Herlitz tycker att det är viktig att bejaka invandrarföräldrars förtroende för sig själva
som föräldrar och därför är modersmålsundervisning betydelsefull. Hans argument för detta är
att det svenska samhället då visar respekt för föräldrarnas bakgrund. Herlitz menar vidare att
det finns en risk för att barnen tappar respekten för sina föräldrar, om de inte får läsa sitt
modersmål. Kursplanens argument är att barnen stärker och ökar sin självkänsla, men även sin
identitet. De får större förståelse för människor från andra länder. När man talar om identitet i
teoretiska sammanhang, kan man dela det i två delar. Det ena är subjektivt och härrör från
självkänslan. Vem är jag? Det andra är den sociala aspekten av identiteten. Den formas och
utvecklas tillsammans med omgivningen. Det handlar om hur man blir speglad av andra.53 Ett
av de viktigaste motiven är att modersmålsundervisningen ger omsorg om den individuella
elevens intellektuella och kunskapsmässig utveckling under skoltiden.54 Självförtroendet kan
på flera sätt vara avgörande för en människas språkliga användning. Om barnen är stolta över
sin identitet, blir de modigare språkligt. Barnen som vågar ge sig in i samtal och provar nya
sätt att uttrycka sig, har goda förutsättningar att utveckla sitt språk.55

Modersmålslärarna

I samband med hemspråksreformen började man utbilda lärare. Mellan åren 1977 och 1988
utbildades lärare på de s.k. Hemspråkslinjerna. År 1976 ledde bristen på kompetenta lärare till
att man startade en intensiv och snabbutbildning för tjänstgörande modersmålslärare. Den
hette OEX- utbildning och den var en fortbildning för dem som redan hade studerat till lärare
i hemlandet. De som inte hade studerat till lärare, fick gå åtta veckor på utbildningen.56

                                                
51 Bratt Paulston, C. (1983). Forskning och debatt om tvåspråkighet. (Stockholm, Nordstedt tryckeri)
52 Ibid.
53 Ljungren, L. och Marx,M. (1994).Dina rötter och mina rötter.( Rädda barnen)
54 Hyltenstam,K.(1996). Tvåspråkighet med förhinder. (Studentlitteratur)
55  Ladberg, G.(2002). Skolans språk och barnens .(Studentlitteratur)
56 SOU 1996:143. Krock eller möte. (Nordstedt tryckeri AB,1996)
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Skolverket har redovisat i en rapport om modersmålsundervisning, vilka  problem som kan
uppstå i lärarutbildningen:

• bristfälliga kunskaper i svenska, svensk kultur och svenska förhållanden
• de svenska lärarutbildarna har bristfälliga kunskaper om de aktuella språken och

kulturerna
• i utbildningen har högskolorna bristande förmåga att ta vara på de förkunskaper som de

studerande har
• de studerande har haft svårt med den svenska skol- och klass koden

Dagens utbildning av hemspråkslärare finns kvar på pappret, men i praktiken har den upphört.
Man vet att det finns många aktiva lärare, som inte har någon anmärkningsvärt pedagogisk
utbildning. Skolverket förespråkar en utbildning, som började 2001 och att den ger
möjligheter att läsa modersmål som en inriktning om 40 poäng och som fördjupning 20
poäng. Behovet i de olika områdena i landet styr vilka språk som ska erbjudas i utbildningen.
I Malmö t.ex. har man erbjudit språk som albanska och arabiska.

I dagens läge är det mycket lättare att bli modersmålslärare. Högskoleverket har under de
senaste två åren utfärdat 500 behörighetsbevis till personer med utländsk lärarutbildning.
Dessa möjligheter finns för lärare med utländsk utbildning:
• Högskoleverket värderar utländsk högskoleutbildning för lärare ( utan att bedöma

kunskaperna i svenska
• Olika kompletteringsutbildningar: Särskild lärarutbildning, utbildningssatsning för

utländska akademiker (som är arbetslösa)57

Följande upplever modersmålslärarna, som svårt och påfrestande, enligt skolverket:
• att ambulera mellan olika skolor
• utanförskap
• får ingen respekt av andra lärare
• brist på läromedel
• begränsad undervisningstid
• tillgång till lokaler58

                                                
57 Skolverket. (15 Maj, 2002). Flera språk och fler möjligheter. s.61
58 Ibid,s.63
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Roll i skolan

Modersmållärarnas största och viktigaste roll är som kulturförmedlare, speciellt för dem som
inte kan nationalspråket.59 Lärarnas erfarenheter av att möta olika kulturer måste komma till
godo för skolan för att förebygga konflikter och främlingsfientlighet.60 Deras ställning är
betydelsefull för elevens motivation. Lärarens position återspeglar skolans, ledningens och
ytterst samhällets värdering av hennes språk.61 Många av modersmålslärarna önskar mer
delaktighet i skolornas arbete. De önskar en attitydförändring. Modersmålslärare möter ofta
negativa attityder både ute i samhället och i skolorna.
Den svenska modersmålsundervisningen undervisas på många olika språk. Detta gör att det är
svårt att hitta bra läromedel för undervisningen. Innan 1991 hade Skolöverstyrelsen (SÖ) och
Statens institut för läromedel (SIL) ansvaret för läromedelsproduktionen. Nu har Skolverket
övertagit ansvaret för modersmålsläromedlen. Enligt Skolverket har få ansökningar om
produktionsstöd kommit in och därför har skolorna brist på modersmålsläromedel. Det finns
också brist på författare med kompetens inom området. På grund av det måste många lärare
producera eget material, vilket upplevs som tidkrävande och arbetsamt.62

Attityder gentemot modersmålsundervisning

Följande inställningar redovisade Skolverket i sin rapport ”Flera språk- flera
möjligheter”(2002)

Positiva
• bidrar till elevers utveckling av personlighet, självkänsla och trygghet
• förståelse för andra kulturer
• god kännedom om det egna språket är viktig för att lära sig svenska och för all annan

inlärning
• underlättar kommunikationen mellan människor
• ökar elevernas möjligheter att integreras i ” det svenska”

Negativa
• organisationen är rörig
• bristande lärarkompetens
• undervisningen bedrivs i otacksam tid
• dåligt med lokaler
• lärarna saknar kunskaper om det svenska språket
• kan påverka kunskaperna i svenska negativt
• blanda språken
• föräldrarna tvingar barnen till att undervisning, som kan leda till hög frånvaro och låg

motivation

                                                
59 Bratt , Paulston C. (1983). Forskning och debatt om tvåspråkighet. (Stockholm, Nordstedt tryckeri)
60 Lilja, Jonsson S. (1999). Den mångkulturella skolan-ideal kontra verklighet. (Göteborgs Universitet)
61Ladberg,G.(2002) .Skolans språk och barnens. (Studentlitteratur)
62 SOU 1996: 143. Krock eller möte. ( Nordstedt tryckeri AB)
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Dagens situation och framtiden

Bestämmelserna för modersmålsundervisning kvarstår, även om en ny läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, Lpo- 94, fastställdes. Kort efter bestämde man att elever hade rätt
till modersmål under sammanlagt högst sju år och utanför timplanebunden tid. Eleverna ska
inte längre gå ifrån annan undervisning för att delta i modersmålsundervisning. Läsåret 95/96
bestämdes att modersmålsundervisning i grundskolan ska ges enligt följande:

• inom språkvalet
• inom elevens val
• inom skolans val
• utanför timplanebunden tid63

Lpo 94 har följande syfte med modersmålsundervisningen:

Undervisning i ämnet syftar till att elever med ett annat hemspråk än
svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark
självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation.
Undervisningen skall främja deras utveckling till tvåspråkiga individer
med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.(s.24)

Ett lokalt exempel

Interkulturella språkenheten, som ansvarar för den lokala modersmålsundervisningen,
sammanställde år 2000 invandrarföräldrars synpunkter på modersmålsundervisningen från en
enkätundersökning. Det var föräldrar från 16 olika språk. De flesta talade bosniska, arabiska,
albanska, persiska och spanska. Antalet elever som var med i undersökningen var 196 och
dessa var mellan 6 -16 år. Många talade sitt modersmål i hemmet och hade deltagit i
undervisningen hela skoltiden. Orsaken till att de andra inte ställde upp var på grund av brist
på lärare eller att ingen undervisning hade erbjudits.156 föräldrar och 160 elever var belåtna
med undervisningen. De som inte var nöjda, tyckte att undervisningstiden var för kort. De
barn som inte var så positiva tyckte att det är tråkigt med undervisning efter skoltid.
Föräldrarna upplevde att de hade bra kontakt med modersmålslärarna och att de träffades
minst två gånger varje läsår. Det som föräldrarna mest ville förbättra var, undervisningstiden,
mera läxor och åldershomogena grupper. De som inte deltog berodde på att ingen
undervisning hade erbjudits. Antalet deltagande i modersmålsundervisning idag i kommunen
är följande:

• Grundskolan 1225 elever
• Gymnasieskolan 220 elever64

Den statistiska centralbyrån har av skolverket fått i uppdrag att undersöka tillgången och
behovet av modersmållärare fram till år 2020. Fram till år 2000 fanns det drygt 2500 lärare till
69906 grundskoleelever. Detta innebar att varje lärare undervisade i genomsnitt 30,4 elever.
På grund av den stora skalan av obehöriga lärare bland modersmållärarna har snittet för
behöriga lärare sänkts med 10 procentenheter. Behovet kommer att öka från 2600 lärare år
2000 till 3100 år 2020. 65

                                                
63 Skolverket. ( 15Maj, 2002).Flera språk och fler möjligheter.
64 Söderström Christian ( Interkulturella språkenheten i Norrköping)- Enkät
65 Statistiska centralbyrå, AM/PI, Brome, Karlsson, Vikenmark sammanställd 2002-05-15( hämtad 25/11-02)



20

Sammanfattning

Språket kan betraktas på tre sätt: som medel för kommunikation och tänkande, uttryck för
identitet och grupptillhörighet. Alla har sitt sätt att tala och då visar man vem man är. Barnen
lär sig den språkliga basen före skolåldern. Det som ingår i den är uttal, grammatik och
flytande tal. Barn har förmågan att lära sig många språk. De största drivkrafterna för att ett
barn ska lära sig ett språk eller flera är kärlek och vänskap. Språket måste vara känslomässigt
viktigt för barnet.

Det finns tre skäl till att tvåspråkighet är väsentlig för samhället. Den ger förmågan att vara
mer öppen i tänkandet. Andra skälet är att den är betydelsefull av ekonomiska skäl och den
tredje av säkerhetsskäl. Nationerna kan förstå varandra bättre. Tvåspråkighet öppnar
möjligheter för individen. Människorna kan flytta utomlands och leva i ett annat land utan
några svårigheter. Om man blandar eller växlar mellan språken, är det en naturlig del av att
lära och tala flera mål. Om man väljer bort sitt språk är det ofta en fråga om identitet. Det är
vanligt att, när en person har mött negativa attityder från andra slutar man använda sitt språk.
Omgivningens värderingar av olika språk och kulturer kan styra ett barns språkval.

Barn lär sig flera språk på två sätt. Antingen lär det sig språken samtidigt, vanligen från
födseln (simultan tvåspråkighet) eller så tillägnar sig de det ena först och sen det andra språket
(successivt tvåspråkighet). Yttre faktorer påverkar hur pass bra ett barn lär sig språken. Det
kan bero på hur gynnsam omgivningen är för att lära och upprätthålla två språk.
Språkforskarna anser att istället för att betrakta tvåspråkighet som en källa till större förståelse
för språk på en djupare nivå, har uppfattningen varit vanligare att tvåspråkiga barn har en
ökad känslighet för vissa aspekter av språket.

Termen modersmål är mycket bättre än hemspåk, eftersom det man talat om i allmänhet är
barnets modersmål. 1997 byttes benämningen från hemspråk till modersmål. På 60 talet fick
invandrarelever för första gången rätt till modersmålsundervisning. Fram till 1985 var alla
berättigade till undervisning. Senare innebar de nya reglerna att barn, vars ena eller båda
föräldrar hade ett annat språk än svenskan och använde det som dagligt språk med eleven,
hade rätt till undervisning. Kursplanens argument är att barnen stärker och ökar självkänslan,
samt sin identitet.

I dagens läge är det mycket lättare att bli modersmålslärare. Högskoleverket har under de
senaste två åren utfärdat femhundra behörighetsbevis till personer med utländsk
lärarutbildning. Modersmålslärarna upplever följande saker som svåra och påfrestande: att
ambulera mellan olika skolor, brist på läromedel, respekt från andra lärare och begränsad
undervisningstid. Lärarnas viktigaste och största roll är som kulturförmedlare. Idag har
eleverna rätt till modersmålsundervisning under sammanlagt sju år och utanför
timplanebunden tid. År 2000 sammanställde den interkulturella språkenheten, som ansvarar
för den lokala modersmålsundervisningen invandrarföräldrars inställning till undervisningen.
De undersökte invandrarföräldrars synpunkter på modersmålsundervisningen. Föräldrarna
talade 16 olika språk. Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta av barnen talade sitt
modersmål hemma och hade deltagit i undervisningen under hela skoltiden. Föräldrarna som
inte var nöjda, tyckte att undervisningstiden var för kort. De ville att lärarna skulle ge barnen
mera läxor och ha mer åldershomogena grupper. De föräldrar som inte skickade sina barn till
undervisning berättade att det berodde på att ingen undervisning hade erbjudits.
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METOD

I detta kapitel presenterar jag skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ undersökning.
Därefter berättar jag kort om mina intervjuer. Jag avslutar avsnittet med att presentera min
urvalsgrupp och min analys av materialet.

Kvalitativ eller kvantitativ undersökning

Om jag ville ha svar på frågor som t.ex. var? , hur?, vilka är skillnaderna? skulle jag använda
mig av en kvantitativ undersökning. Men om jag ville tolka och förstå olika människors
upplevelser skulle en kvalitativ undersökningsmetod vara ett bra alternativ. Kvalitativ metod
var således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen
hos någonting.66 Detta var ett betydelsefullt argument för min studie, eftersom jag ville
fokusera mig på invandrarföräldrarnas perspektiv. Den gav mig en möjlighet att undersöka
djupare specifika samtal, förstå och beskriva dem för att senare kunna göra en analys.
Kvalitativ metod hade ofta en induktiv karaktär. Det vill säga att forskaren var öppen för att
finna icke-kända fenomen. Detta innebar att jag samlade in data på ett öppet sätt. Induktiv
ansats brukade användas, när ett område var outforskat eller när man eftersträvade ett
informantperspektiv.67

Kvalitativ intervju

I början hade jag bestämt att intervjuerna skulle äga rum på barnens skola, men jag ändrade
mina planer, när jag insåg att föräldrarna behövde känna sig trygga, ex i sin hemmiljö.
Nästan alla intervjuades hemma på grund av att, de hade lite svårt att ta sig till skolan.
En förälder blev intervjuad på skolan, för hon arbetade där som modersmålslärare. På ett sätt
var det bra att ha valt deras hem som intervjuplats. De var mindre nervösa och slappnade av
mycket lättare. Det var viktigt att den intervjuade kände sig trygg i miljön. Den intervjuades
hem kunde vara lämpligt ur trygghetssynpunkt, men det kanske inte var ostört nog. Telefonen
kanske ringde eller ett skolbarn kom hem.68 På intervjun hade jag en diktafon med mig. Alla
var villiga att ha den med under samtalen. Jag frågade mina informanter, om de gav sin
tillåtelse till att vi spelade in på band. Jag upplyste dem även om att, jag var den enda som
skulle lyssna på de inspelade intervjuerna och de var anonyma i min studie. Anledningen till
att intervjuerna spelades in på band var att jag ville ha ett mer levande material att utgå ifrån i
min analys. Det fanns vissa nackdelar med bandspelare, att det tog tid att lyssna till banden
vid transkriberingen. Vissa detaljer som gick förlorade då, nämligen mimiker och gester.69

Vissa föräldrar kontaktade jag på telefon och andra personligt. I början var det svårt att få tag
på en spansktalande förälder, men jag fick hjälp av de andra föräldrarna och de gav tips vilka
jag kunde kontakta. På varje intervju fick de alltid berätta lite om sig själva.
Informanterna redovisade var de kom ifrån, hur länge de hade bott i Sverige osv. Under
intervjuerna ställdes även spontana uppföljningsfrågor till informanterna beroende på vad de
berättade för mig, som t.ex. Hur? Vad menar du? Hur kände du då? Vad hände?

                                                
66 Svensson och Starrin. (1996) .Kvalitativa studier i teori och praktik. (Lund:Studentlitteratur)
67 Westlund, I. (28/10-02) Föreläsning om analys och bearbetning av kvalitativa data, (28/10-02)
68 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. ( Lund: Studentlitteratur)
69 Ibid.
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En intervjuare som vet vad hon frågar om och varför hon frågar
kommer under intervjun att försöka klargöra de innebörder som har
betydelse för projektet, erhålla ett förtydligande av de uttalanden som
görs, för att därigenom få en mer tillförlitlig utgångspunkt för den
senare analysen.70

Eftersom datamaterialet skulle vara så fylligt som möjligt var det viktigt att intervjuaren
försökte få informanten att utveckla sina svar. Jag valde att ställa lika många frågor till alla.
Jag formulerade mina frågor dels utifrån litteraturen och dels utifrån eget intresse. Mina
frågor var inte strukturerade i en bestämd ordning. Intervjuerna var ungefär mellan tjugo och
fyrtio minuter långa.

Urval och undersökningsgrupp

Undersökningen var en studie av åtta föräldrar, där tre talar spanska, två bosniska och resten
arabiska. Barnen gick på samma skola och den låg nära ett invandrartättområde i en medelstor
stad i Mellansverige. Under min slutpraktik på samma skola tog jag kontakt med föräldrarna
och frågade om jag kunde intervjua dem. De var mycket samarbetsvilliga och tackade ja utan
några problem. Jag valde föräldrar från olika länder för att få en bredare helhet för min analys,
om deras svar stämde med varandra. På det sättet kunde man fånga en mängd olika personers
uppfattningar om ett ämne och gav en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig
värld.71

Tabell 1: Sammanställning av de personer jag intervjuade

Intervju Kön Land Ålder

Intervju 1(EM) Kvinna Syrien 35

Intervju 2(EM) Kvinna Turkiet 42

Intervju 3(M) Kvinna Bosnien 42

Intervju 4(M) Kvinna Bosnien 43

Intervju 5(EM) Kvinna Uruguay 32

Intervju 6(M) Kvinna Syrien 31

Intervju 7(M) Kvinna Chile 45

Intervju 8(EM) Man Chile 35

Summa: 7 kvinnor och 1 man

                                                
70 Kvale, S.(1997). Den kvalitativa forskningsintervjun .(Lund: studentlitteratur) s.14
71 Ibid.
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Mitt empiriska material bestod av åtta bandinspelade intervjuer med föräldrar som talade
arabiska, bosniska och spanska. Fyra av dessa föräldrar hade barn som gick på
modersmålsundervisning och fyra hade inte. Jag valde att kalla de två grupperna för M och
EM. M stod för modersmål och EM för ej modersmål.

Analys av materialet

När man arbetade utifrån en induktiv ansats, hade man inga färdiga kategorier. Analysen
skedde utan färdiga teorier eller enheter. De kategorier som framträdde var grundade i
empirin. I början var det svårt att strukturera mina informanters svar och få den ”röda tråden”.
Jag fick läsa om intervjuerna flera gånger. Jag testade mig fram på flera sätt och var osäker på
hur de skulle analyseras. Allt var en stor nysta och efter ett tag började det falla på plats, men
det tog lång tid och krävde mycket tålamod. Jag hade en viss förförståelse inom området och
kunde avgöra vad som kunde vara intressant och därmed lärorikt. Min upptäcksfärd genom
analysen av materialet styrdes hela tiden av uppsatsens syfte. Eftersom mitt syfte var att
belysa och tydliggöra invandrarföräldrarnas inställning till modersmålundervisning började
jag jämföra olika utsagor och försökte se ett mönster. Jag fick också förståelse för vad mina
informanter ständigt återkom till. Jag analyserade utefter arbetsgången i en innehållsanalys
och tolkning, där det skedde i olika faser.

Steg 1 Efter transkriberingen läste jag mina utskrivna intervjuer flera gånger för att få
en helhetsbild av mitt insamlade material. Syftet i denna fas var att försöka
etablera ett helhetsintryck. Första analysen innebar ett sökande efter väsentliga
utsagor.72

Steg 2 Jag började uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. Det var viktigt
att hitta variationer och mönster. Jag fick en förståelse vad mina informanter
ständigt upprepade och tyckte var viktigt.

Steg 3 Det första jag gjorde var att ta fram flera A3 papper. Jag gav mina
huvudkategorier provisoriska namn. Efter analysen och tolkningen skulle de få
det slutgiltiga namnet. Därefter klippte jag citat från föräldrarnas utsagor och
limmade dem under varje kategori. Kategorierna skulle inte fokusera på den
individuella nivån utan på den kollektiva. Det var viktigt att dessa kategorier var
kvalitativa skilda och inte överlappade varandra.73 I början hittade jag sex
huvudkategorier, men efter ytterligare en analys fann jag att några gick in i
varandra. Resultatet blev tre, som följdes av två beskrivningskategorier i varje.

Steg 4 Med överstrykningspennan i olika färger markerades de olika uppfattningarna
under varje kategori och jag kallade dessa för beskrivningskategorier.
Tillsammans utgjorde de studiens utfallsrum. Detta innebar att utfallsrummet
var huvudresultatet i studien. Det var utifrån helheten i utfallsrummet som en
systematisk analys av hur uppfattningarna relaterade sig till varandra kunde
göras.74

                                                
72 Svensson och Starrin (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Lund: Studentlitteratur)
73 Ibid.
74 Ibid.
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RESULTAT

I det här avsnittet redovisar jag uppsatsens resultat. Jag väljer att indela resultatet i tre
huvudkategorier som jag kallar för Språkutveckling, Kulturell insikt och
Modersmålsundervisningens organisation. De kommer att följas av beskrivningskategorier.
Beskrivningskategorierna som jag har funnit, respresenterar alla de uppfattningar mina
informanter hade. Varje huvudkategori påbörjas med en kort presentation av området.
Beskrivningskategorierna belyses och förtydligas med korta förklaringar och representativa
citat, som jag har valt ut ifrån mitt intervjumaterial. Vissa har fler citat än andra, men det
betyder inte att kategorin är viktigare än de andra, utan att den innehåller varierande
uppfattningar som jag vill visa på. Varje citat avslutas med vem som har sagt vad. Varje
intervjuperson har fått ett nummer (se tabell).  Det slutliga resultatet följs av en
sammanfattning, för att ännu mer tydliggöra mitt resultat av mina intervjuer.

Språkutveckling

När det gäller föräldrarnas inställning till vad positiv språkutveckling ledde till, fann jag två
beskrivningskategorier, som representerade föräldrarnas svar. De beskrev barnens sociala och
kommunikativa utveckling och även möjligheten att lära sig andra språk.

Barnens sociala och kommunikativa utveckling

Föräldrarnas uppfattningar inom den här kategorin skilde sig inte så mycket från varandra,
även om de tillhörde olika grupper. De föräldrarna, som tillhörde EM gruppen ansåg, att en
positiv språkutveckling underlättade kommunikationen med andra människor. De hade andra
skäl till varför inte deras barn hade modersmålundervisning. De flesta av föräldrarna ansåg att
modersmålsundersviningen förbättrade elevernas förmåga att kommunicera och kontakten
med släkt och vänner förbättrades.

Vi brukar åka till Bosnien och det är bra att kommunicera. (IP3)

Vi har släkt i Tyskland och det är bra om de kan
prata med mina föräldrar. (IP2)

Jag hade jätte gärna velat att mina barn hade
hemspråk, alltså kommunikationsmässigt. (IP5)
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Den kommunikativa utvecklingen underlättade både förälderns och barnens förmåga att
uttrycka sina känslor för varandra. En förälder påpekade att, det var viktigt att kunna komma
närmare sina barn och säga vad man kände på sitt modersmål.

Det positiva om med att barn skulle få mitt modersmål, spanska i
det här fallet. Jag anser att genom att de lär sig mitt hemspråk så
kommer de alltid att kunna förmedla tillbaka alla dessa känslor,
även de positiva och de negativa som finns inom vårat
språk.(IP8)

De barn som hade förbättrat sitt modersmål blev mer självständiga, särkilt när de åkte till sina
hemländer. Därför tyckte en del att det var positivt med modersmålsundervisning.

Det är bra för barnen om de kan läsa skyltar,
 utan att fråga mig vad det betyder. (IP4)

Huvudsaken att de klarar sig, om vi till exempel åker till Syrien
och kan läsa skyltar, veta vad de menar eller skriver ett brev.
(IP6)

De barn som inte hade modersmålsundervisning och åkte till föräldrarnas hemland blev mer
osäkra och förstod inte. De blev mer beroende av sina föräldrar och frågade hela tiden. En
förälder tog upp hur svårt det var för hennes barn, när de var på semester i sitt hemland.

Jag kanske reser till mitt hemland och alla pratar syrianska eller
arabiska och mina barn förstår inte dem. Det är svårt för mina
barn och de frågar jämt, mamma vad betyder det? Vad betyder
det?(IP1)

En förälder ansåg att det var betydelsefull att kunna skriva på sitt språk. Det var angeläget för
henne att hennes barn skulle lära sig det. Hon visste själv hur svårt det var, när man inte kan
skriva ner det man känner och tänker. Informanten tyckte att det också var ett sätt att kunna
kommunicera med andra.

Det är jätte svårt, när du tänker på ett språk och du kan inte
skriva på det språket. Man måste tolka på ett annat språk, ibland
är det inte samma sak. Ibland kan man inte få ut det där precis
som du säger eller tänker. Om man till exempel skriver ett brev
till en kompis. (IP6)
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Inlärningen av andra språk

En del ansåg att om barnen lärde sig sitt modersmål grundligt kunde de då se sammanhang
och koppla språken. Barnen översatte ett språk till ett annat eller såg samband mellan olika
begrepp. Många föräldrar från M gruppen var övertygade om att kunna ett språk bra
underlättade inlärningen av andra språk som t.ex. svenska. Andra ansåg att det fanns risker
med att lära sig två språk samtidigt. Barnen kunde blanda språken eller lärde sig båda språken
halvbra.

Att kunna ett språk bra underlättade inlärningen av andra språk.

Om de kan sitt språk är det mycket lättare att de lär sig svenska.
Till exempel min stora son pratar fyra språk: bosniska , svenska,
franska och engelska. Och han har mycket fina betyg i alla fyra
språk. (IP3)

Man måste kunna sitt eget språk bra för att klara av andra
språk, som till exempel svenska.(IP6)

När min äldre son kom till Sverige, grunden var bosniska och
han kunde bosniska när han var åtta år och sen var det inte så
svårt att lära sig svenska, eftersom han hade utvecklat ett språk.
Han kunde namn på alla saker på sitt språk och sen kunde han
börja lära sig vad de hette på svenska. (IP4)

En förälder vars barn inte hade modersmålsundervisning tyckte också att svenskan till
exempel inte påverkades negativt. Hon menade att språken stod parallell med varandra och i
det här fallet spanskan med svenskan.

Språken står parallell med varandra. (IP5)

Det blev mycket lättare för barnen, när de lärde sig att se samband och kopplade språken.
Föräldrarna menade att, om barnen inte kunde ett ord på svenskan eller tvärtom översatte de
och funderade vad det hette på det andra språket.

Det är bra att de lär sig först på arabiska,
 det djuret heter så och så och sen när de ska lära sig på svenska
kan koppla språken. När de kan på arabiska blir det lättare på
svenska. (IP6)

Om hon inte kan ord på svenska gör att hon funderar
, aha ! så heter på bosniska och på nåt sätt kopplar båda
språken. (IP4)
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Det blev lättare för föräldrarna om ett barn var tvåspråkig. De förklarade för barnen svåra ord
och begrepp på två språk. Om barnet inte förstod ett ord på ett språk, klargjorde föräldrarna på
det andra språket.

När hon inte kan nåt på svenska tex. vad bandspelare betyder då
förklarar jag på bosnisk. Det blir tvärtom ibland….. ibland kan
hon inte på bosniska så förklarar jag på svenska.(IP4)

Andra såg svårigheter med att lära sig ett nytt till språk. En tyckte att det fanns risker med att
lära sig två språk samtidigt.

Problemet är att de blandar båda språken. De pratar
halvsvenska och spanska (IP7)

Jag tror att det är lite svårare att lära sig svenska då om det
kommer ett annat språk i vägen, det blir svårt för dem. (IP1)

Andra språk skrevs på ett annat sätt och talades på olika dialekter. Dessa uppfattningar kom
främst från den grupp jag kallar för EM. Många av föräldrarna hänvisade till att de olika
dialekterna, var den främsta orsaken till att de inte skickade sina barn till
modersmålsundervisning. De menade att inlärningen av sitt modersmål påverkades av de
olika dialekterna.

Det som är svårt ärt bokstäverna och de är inte lika som på
svenska.
 Arabiska är som kinesiska, det tar tid att lära sig det. (IP2)

Om de ska lära sig andra bokstäver, det är inte så bra för dem. I
Turkiet har vi inte samma alfabet som i Sverige(IP6)

Därför att det inte är samma språk , inte samma dialekt.(IP2)

Vi pratar inte turkiska, bara arabiska. Vi har språk och inte
skrift.Vi kan prata men inte skriva. Därför är det svårt för
barnen att lära sig modersmålet. (IP6)
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En del ansåg att barnen kunde lära sig prata med sina föräldrar på sitt modersmål hemma, men
skriva och läsa skulle de få göra på modersmålsundervisningen. En förälder, som även såg
svårigheter i språket, skickade ändå sina barn.

Hemma kan de lära sig prata. För våran del är arabiska och jag
kan inte läsa och skriva på arabiska, jag lärde bara på turkiska.
Därför tycker jag att mina barn ska ha hemspråk så att de kan
lära sig skriva och läsa också. Därför att jag vet hur svårt det är
när man inte kan läsa och skriva på sitt språk. Jag tänker på
arabiska men måste skriva på turkiska eftersom jag inte kan
skriva på arabiska.(IP6)

Kulturell insikt

Här fann jag två beskrivningskategorier som jag valde att kalla för barnens emotionella
utveckling och föräldrarnas roll. De tog upp vilken betydelse kunskapen om den kulturella
bakgrunden hade för barnen. Föräldrarna menade också att deras eget intresse för den egna
kulturen påverkade barnen att vilja intressera sig mer för sin bakgrund.

Barnens emotionella utveckling

En del föräldrar ansåg att, om barnen utökade sin kunskap om sin kulturella bakgrund kom de
närmare sina rötter. En tyckte att det var mycket viktigt att hitta sitt ursprung oavsett var man
kom ifrån. En förälder från EM gruppen ansåg att språket var basen eller grunden till barnens
bakgrund.

Man pratar spanska hemma, men grunden är inte så stark.
Grunden i språket… rötterna.(IP5)

De känner sig närmare sina rötter.(IP3)

Om barnen kände till sin bakgrund, blev de mer självsäkrare. Bra självförtroende stärkte
identiteten och barnet blev starkare som person.

De kommer att känna sig mer självsäkra
när de vet var de kommer ifrån, vet om landet och kan språket.
(IP3)

Varje ny kunskap ger bra självförtroende (IP7)
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Jag tycker att det är jätte positiv, när de läser
hemspråket. Dem utvecklar sig som individuell,de
stärker sig inne. De stärker sin identitet och vet vem
de är. Det är mycket lättare i livet då. (IP3)

De har varit mer självsäkra och ansvarsfulla. (IP6)

Barnen  mognade…….

De har kanske blivit mer mognare.(IP6)

Om barnen hade mer kunskap om sin bakgrund ökade deras intresse för var de kom ifrån.

Nu har de gått på arabisk undervisning och läraren pratar om
allt och sen dess har jag märkt att barnen, när de kommer hem
säger ”idag har vi lärt oss det och det”, ”vi kommer från de
staden, ”vi kan två språk” och de känner att de har ett utländsk
bakgrund.(IP6)

Barnens otillräckliga kunskap om sin bakgrund ledde till brist på intresse av det andra språket
eller föräldrarnas hemland.

Innan när de gick sexårs, då gick dem inte på
hemspråk och de kände sig själva som svenskar och
tog inte det här på allvar. De pratade svenska
hemma och de brydde sig inte så mycket om från
vilket land de kom ifrån. Det gällde bara svenska och
kunde inget om ett annat språk eller land.(IP6)

Några föräldrar tyckte att omgivningen också kunde vara ett skäl till att inte vilja veta av sin
bakgrund. En förälder ansåg att om barnet bara hade svenskar vänner, var det lättare för
honom att smälta in i det svenska samhället och behärska det svenska språket bättre.

Om mitt barn bara har svenskar kompisar är det lättare för
honom att lära sig svenska och komma in i samhället. (IP2)

Omgivningen är kanske bara svenskar och de bara pratar
svenska med sina kompisar och även hemma. (IP6)
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Föräldrarnas roll

Föräldrarnas intresse och engagemang för den egna kulturen kunde påverka. En del föräldrar
från EM gruppen lät sina barn bestämma själva, om de gick till modersmålundervisningen. De
flesta från EM gruppen ansåg att en del barn, som gick på modersmålsundervisning, blev
tvingade av sina föräldrar.

Det finns en del barn som inte vill gå
 och föräldrarna vill inte ställa upp.
 Det är upp till dem, man vill inte tvinga dem. (IP4)

Föräldrarnas intresse och engagemang påverkade. Men även vad de hade för åsikter och
inställning till modersmålundervisningen.

Men det beror på vad man har för åsikter som förälder,
 är det viktigt ?eller inte?(IP6)

Vi bor här i landet varför ska vi lära oss nåt annat (IP2)

Jag vill inte flytta till mitt land och jag vill inte stanna.(IP1)

Många från M gruppen tyckte att en del föräldrar lade ansvaret på barnen, att själva avgöra
om de skulle gå på modersmålsundervisning.

Det kanske finns föräldrar
 som inte är intresserad att de börjar. (IP3)

Sen finns det barn som själva får bestämma
 och de kanske inte tycker att det är viktigt (IP4)

Nu är de stora och de vet själva vad de vill kan annat.
 Om de inte vill gå jag kan inte tvinga dem. (IP2)

Det var föräldrarnas ansvar att förklara, om det var viktigt. Några föräldrar ansåg att det var
relevant, att man förklarade för barnen varför de måste gå på modersmålundervisning.

Det är föräldrarnas som har ansvaret och
 måste förklara hemma att det är viktigt med hemspråk.(IP6)
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Jag tror att allt beror på föräldrarna,
 därför att när ett barn börjar på hemspråk, allt beror på oss.
De frågar om de kan och det gäller för oss
 att uppmuntra och väcka deras intresse. (IP6)

Förut klagade de på varför de var tvungna
att gå upp tidigare eller stanna kvar efter skolan.
Det har också betydelse, men jag förklarade hur
 viktigt det var med hemspråk.
Ibland gick dem arga men gick ändå.(IP3)

En förälder från EM gruppen ansåg att de barn som gick på modersmålundervisning, kanske
blev tvingade av sina föräldrar.

Det är kanske mammor som tvingar barnen att gå på hemspråk
och det finns många som inte tycker om det.(IP1)

Två föräldrar från EM gruppen ansåg att det räckte om barnen lärde sig sitt modersmål
hemma. Det var bortkastad tid att ha modersmålundervisning.

Hemspråket är bra och viktigt.
Det räcker om barnen bara pratar med mig. Det räcker!(IP2)

Det räcker att vi förstår varandra hemma.(IP1)

Modersmålsundervisningens organisation

Här fann jag två beskrivningskategorier, som jag valde att kalla för lärarens
undervisningsmetoder och tidens betydelse. De tog upp vilken betydelse lärarens kompetens
hade för barnens lärande. Föräldrarna ansåg också att undervisningstiden hade stor betydelse
för hur mycket barnen lärde sig på lektionerna.

 Beror på läraren / lärarens undervisningsmetoder

Olikheterna i dialekterna försvårade kommunikationen mellan lärare och elev.

Arabiskan finns i olika dialekter och de förstår inte
vad läraren säger och de vill inte.(IP2)



32

Därför att vårt hemspråk ursprungligen är från Spanien och det
gör att vi har många dialekter, som gör att mina barn kan inte
behärska kontakten med sin lärare. (IP8)

 Föräldrarna tyckte att lärarna borde komma från samma land och tala samma dialekt som
eleverna för att underlätta kommunikationen.

Om de inte kommer från det ursprungliga landet, i så fall Chile.
Lärarna är inte då kunniga av den chilenska dialekten så kan
uppstå stora problem i barnens språkundervisning. (IP8)

Så vore det bästa att barnen får bara kontakt med lärare som är
födda i Chile eller kan eller vet den chilenska dialekten så att
inte de får förutfattade meningar och så att undervisningen blir
intressant för dem. (IP8)

Man skulle byta lärarna, om de inte kunde samma dialekt, ansåg några från grupp EM.

Om man byter hemspråkslärarna lär sig barnen ett speciellt sätt
att hantera spanska medan om det kommer en annan lärare som
inte talar samma dialekt , som spelar så stor roll, kan utsätta
barnen för missförstånd med sina föräldrar.(IP5)

En del föräldrar förklarade vad orsaken kunde vara till de olika dialekterna. Vissa berättade att
spanskan talades på olika sätt i olika länder i Sydamerika.

I Bolivia säger vi så och i Chile säger vi så, men menar ändå
samma sak(IP8)

Några ansåg att en del lärare saknade förförståelse för barnens känslor. Detta medförde att
barnen vantrivdes och slutade gå på modersmålsundervisningen.

Han trivdes inte hos henne. Han började må dåligt psykiskt
 och han började kissa i sängen.(IP5)
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En del lärare saknade kompetens att lära ut modersmålet………

Det finns så mycket att lära. Rita och måla kan de göra efter
skolan på fritiden. De borde ha riktig undervisning, sånt som
föräldrar inte kan och har kompetens att ge hemma. (IP5)

Lärare som finns nu skulle ha mer kunskap om hur man ska lära
ut hemspråket och inte bara låta barnen läsa sagor och måla
under lektionerna. (IP8)

Men en del ansåg att lärandet av modersmålet underlättades, om lärarna och föräldrarna hade
bra kontakt och kunde samarbeta med varandra

När jag vill att mina barn ska lära sig något går jag till läraren
och säger vad jag tycker. De lyssnar och gör. (IP6)

Så vi sa till läraren att hon skulle lära dem det och vi hemma
också, för att vi hjälps åt. Vi samarbetar. (IP6)

Tidens betydelse

När på dagen och hur långa var lektionerna, hade stor betydelse för föräldrarna. De flesta
påpekade att modersmålundervisningen borde finnas inne i skolschemat och bli respekterat
som ett av alla andra skolämnena. Många av de barn som gick dit tröttnade på grund av de
dåliga tiderna. Barnen tyckte att det var orättvist, när deras skolkamrater gick hem och de
stannade kvar på skolan. En förälder berättade att hon var tvungen att uppmuntra och förklara
hur viktigt det var med modersmålsundervisning.

Det spelar en stor roll, förra året hade de på sovmorgonen och
de undrade varför de var tvungna att ha just då, när de andra
började senare. Jag försökte förklara hur viktigt det var och att
det den enda lektionen i veckan.(IP6)

Antalet gånger och timmar hade också betydelse för föräldrarna. De som hänvisade till antalet
timmar var främst föräldrar från M gruppen. De tyckte att en gång i veckan var för lite och två
var bättre. Föräldrarna menade, att barnen inte hann lära sig så mycket under lektionerna.
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En gång kan de inte lära sig tillräcklig, att lära sig skriva och
läsa. Prata kan de lära sig hemma. Det är det enda jag tänker
på. De behöver gå två gånger i veckan. (IP7)

Det var en förälder från EM gruppen som tyckte, att tiden inte spelade någon roll. Möjligheten
att kunna få välja modersmålundervisning var viktigare.

Spelar ingen roll när på dagen. Bara att det fanns och vi är
nöjda.(IP5)

En förälder från M gruppen tyckte att det räckte med en gång i veckan. Hon ansåg att hennes
barn fick mycket läxor, som kunde kompensera tiden. Hon hänvisade till att den svenska
undervisningen kunde påverkas och det är den som är viktigast. Nedanstående två citat
kommer ifrån samma intervjuperson.

Det är bra tid , jag tror att det räcker. (IP4)

Min flicka har nästan två timmar i veckan , varför inte? De får
ibland läxor och ibland två gånger i veckan. Det blir för mycket.
Det blir kanske jobbigt, man måste hinna med allt. Svenska
skolan är obligatorisk!(IP4)

Sammanfattning

Invandrarföräldrarna nämnde modersmålsundervisningens betydelse för barnens förmåga att
kunna kommunicera med andra som talade samma språk. Kontakten med släkt och vänner
förbättrades, särskilt när de åkte till hemlandet. Föräldrarnas och barnens förmåga att uttrycka
sina känslor underlättades. De nämnde också modersmålets betydelse för barnens
självständighet. Barnen frågade mindre och läste själva vad det stod på sitt modersmål. De
barn, som inte kunde språket och åkte till hemlandet, blev mer beroende av sina föräldrar.
Många av föräldrarna var ense om att, om eleverna utvecklade sitt modersmål på ett positivt
sätt hade de större förmåga att lära sig andra språk. Barnen kunde se samband och kopplade
ihop språken. Några påpekade också att förmågan att kunna skriva förbättrade
kommunikationen ännu mer. Men det fanns några svårigheter som förhindrade det. Vissa
språk hade ett annat alfabet som till exempel arabiskan. De menade att det var ett svårt
alfabet. Det tog lång tid att lära sig bokstäverna. En del språk talades i olika dialekter.
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Enligt några hade modersmålundervisningen en betydelse för barnens kunskap om sin
kulturella bakgrund. Om de hade det blev de mer självsäkra. Många ansåg att de barn som
inte fick ökad kunskap om sina rötter, kände sig som svenskar. De pratade svenska hemma
och på skolan. Medan andra ansåg att så fort dessa barn började gå på
modersmålsundervisningen, ändrade de ofta åsikt och erkände att de hade utländsk bakgrund.
Omgivningen hade också stor betydelse. Föräldrarna menade att om man bara hade svenska
kompisar, valde de flesta att inte lära sig sitt modersmål. Enligt många föräldrar, stärkte ett
gott självförtroende identiteten. Barnen blev starkare som person, när de visste vem de var.
Även föräldrarnas eget intresse och engagemang för den egna kulturen hade en stor betydelse.
De tyckte att det var föräldrarnas ansvar att uppmuntra och förklara hur viktigt det var. En del
hade inte så stort intresse och lät barnen själva bestämma. Några från EM gruppen tyckte att
många föräldrar inte lyssnade på sina barn, utan istället dem tvingade att gå på
modersmålundervisning. Vissa föräldrar ansåg att barnen själva fick bestämma och välja vad
de ville göra.

Modersmålsundervisningens organisation påverkade ibland föräldrarnas beslut, om de skulle
skicka sina barn på undervisning eller ej. De olika dialekterna försvårade kommunikationen
mellan lärare och elev. Några ansåg också att en del modersmålslärare saknade empati för
barnens känslor och detta gjorde att barnen vantrivdes. De tyckte även att en del lärare
saknade kompetens för att kunna lära ut modersmålet och att modersmålsundervisningen
borde ligga inom skolschemat. Föräldrarna nämnde också att undervisningstimmarna hade
stor betydelse för hur mycket barnen hann lära sig. Undervisning efter skoltid hade sina
nackdelar. Barnen var då för trötta och hungriga. Detta var en av de tre orsakerna, som
föräldrarna nämnde, varför de inte skickade sina barn till modersmålsundervisning. Den andra
var att lärarna inte talade samma dialekt som barnen och den tredje att barnen inte trivdes med
läraren.
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DISKUSSION

I det här avsnittet redovisar jag min diskussion. Jag väljer att indela den i två huvuddelar,
metoddiskussion och resultatdiskussion.

Metoddiskussion

Jag valde att intervjua och gjorde en kvalitativ studie, för jag ville försöka förstå
invandrarföräldrarnas sätt att resonera eller argumentera omkring modersmålundervisningen.
Med mina personliga intervjuer fick jag en större förståelse av föräldrarnas upplevelser av
saker och ting. Trost nämner att en kvalitativ studie ska genomföras, då man vill försöka
förstå människors sätt att resonera eller reagera.75 Till en början var min tanke att intervjua tio
föräldrar, men det blev ett bortfall av två föräldrar. De tyckte att det var pinsamt och ansåg att
de inte hade mycket att bidra med. Därför blev det istället åtta invandrarföräldrar från olika
länder.

Mitt förhållningssätt genom hela arbetets gång var induktivt. Arbetet avsåg inte att ge
allmängiltiga svar, utan var ett försök att beskriva vad ett antal invandrarföräldrar, som har
barn på samma skola, angav som svar på specifika frågor i en specifik intervju ( bilaga 1).
Resultatet från min undersökning kunde inte sägas vara representativt för invandrarföräldrar i
allmänhet. De olika uppfattningarna och resultaten var främst gällande på den plats och skola
där undersökningen gjordes. Trots det fann jag en spridning i min urvalsgrupp. Det gällde
antalet år i Sverige, från vilket hemland de kom, yrkeserfarenhet samt utbildning.

En stor fördel var att jag pratade spanska. En av informanterna frågade mig om intervjun
kunde genomföras på spanska. Hon pratade dålig svenska och kände sig osäker. Sedan
transkriberade jag intervjun till svenska utan några svårigheter. Det är ett stort privilegium att
kunna flera språk och i vissa fall, pendla mellan språken, när svårigheter uppstår.

Om ett av syftena är att analysera och få reda på innehållsaspekter i en undersökning, är
bandspelare eller diktafon en bra ide. Jag behövde inte ägna mycket tid åt att anteckna under
intervjuerna. Med hjälp av diktafonen kunde jag följa med i diskussionen. Nackdelen med
bandinspelning var i vissa fall att ljudkvalitén kunde vara dålig och transkriberingen tog
mycket längre tid. Därför testade jag flera gånger att spela in på band, innan mina intervjuer
skulle äga rum.

Jag var nöjd med det slutgiltiga urvalet, då det blev en spridning av olika attityder till
modersmålsundervisningen.  Det var föräldrar som verkade mycket insatta och intresserade
och de som inte visste något eller hade svårt att uttrycka sig. Jag valde dessa
invandrarföräldrar, för att jag träffade deras barn på min slutpraktik. Detta medförde att jag
var bekant med föräldrarna. Det skapade trygghet under intervjuerna. En nackdel kunde ha
varit att jag haft en för nära relation till de tillfrågade, vilket kunde ha lett till att individerna
hade svårt att tacka nej till intervjun.

                                                
75 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. ( Lund: Studentlitteratur)
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Fördelen med att ha utfört intervjuerna i hemmet var att tryggheten bevarades hos de
intervjuade. Tryggheten gjorde att de kände sig avslappnade och pratade mer obehindrat.
Nackdelen var att en intervju stördes och därför tog det längre tid att genomföra den. För att
hindra detta kan intervjuaren informera de intervjuade om betydelsen att utföra intervjun i en
ostörd miljö.

Att intervjua invandrarföräldrar på det här sättet var mycket intressant och lärorikt. Det är inte
så ofta man får eller tar chansen som lärare att göra sådana analyser. Man kommer närmare
deras tankar och uppfattningar. Detta ger mig mycket kunskap om invandrarföräldrarnas
inställning till modersmålsundervisningen.

Resultatdiskussion

Många av invandrarföräldrarna ansåg att en positiv utveckling av modersmålet ledde till
större förmåga att kunna kommunicera med andra som pratar samma språk. Kontakten med
släkt och vänner förbättrades. Föräldrarna ansåg att en god kommunikation var en
förutsättning för att kunna förmedla både positiva och negativa känslor till varandra. Enligt en
förälder från M-gruppen var att lära sig skriva också ett sätt att kommunicera och uttrycka sig.
Enligt Ladberg är språk kommunikation och det finns ingen automatik i barns språkinlärning.
Barnen lär sig inte bara för att det talas i närheten, utan för att de ska kunna kommunicera
med andra. Hon nämner också att kärlek och vänskap är det som mest avgör vad ett barn lär
sig språklig. Familjen är barnets viktigaste grupp och därför är familjens språk särskilt
betydelsefulla.76

Några föräldrar berättade att de barn som förstod och kunde göra sig förstådda blev mer
självständiga, speciellt när de åkte till hemlandet. Barnen frågade inte mycket och försökte
reda ut saker och ting på egen hand. De kunde t.ex. översätta skyltar som de såg på gatorna.

De allra första åren i livet är sannolikt de mest avgörande när det
gäller att utveckla kommunikation och språklig och socialt
självförtroende. Men under hela vårt liv är vi människor beroende av
att känna oss trygga och bekräftade, att bli sedda och förstådda, för att
kunna använda hela vår förmåga att uttrycka oss och tala.77

Många föräldrar ansåg att modersmålsundervisningen stärkte barnets identitet genom att de
blev mer säkra på vem de var och därmed starkare som person. Ladberg nämner att
självförtroendet kan vara avgörande på många sätt för en persons språkliga användning. Ett
barn, som är stolt över sin identitet, blir modigare språklig.78

                                                
76 Ladberg, G. (1999). Tvåspråkighet, flerspråkighet eller enspråkig? (Stockholm: Författares bokmaskin)
77 Ladberg,G. (2000).Skolans språk och barnen. (Studentlitteratur)s.105
78 Ibid.
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De flesta upplevde att identiteten var relevant för barnens självförtroende. En förälder
berättade att hennes barn hade blivit mognare i sin språkanvändning. Hon berättade också att
barnet hade lärt sig många fina ord på arabiska och blivit artigare mot äldre människor, som
pratade samma språk. Barnet vågade mer att ge sig in i samtal och prova nya sätt att uttrycka
sig.  Hans intresse för sitt ursprung växte och berättade ibland med stort engagemang om det
som han hade lärt sig på modersmålundervisningen. Barnet kom närmare sin kulturella
bakgrund. Enligt Ladberg handlar identitet om samhörighet och språket är en faktor som
påverkar identiteten.79 Hill nämner vidare att språket handlar om identitet, tankeutveckling,
social tillhörighet och många andra möjligheter på många plan.80

Modersmålets positiva eller negativa påverkan av det svenska språkets inlärning förekom i
resultatet. Föräldrarna menade att tvåspråkiga barn använde ett blandspråk vid svårigheter och
kunde då varken lära sig modersmålet eller det svenska språket korrekt. Föräldrarna
förklarade vad de menade med blandspråk. Det var när barnen lånade ord från båda språken.
En förälder nämnde det positiva med två språk. Om barnen inte kunde ett ord på det ena
språket, tog de hjälp av det andra och på så sätt förstod andra vad han eller hon ville säga.
Enligt Ladberg innebär att blanda ett språk inte att man blandar språken. Språkinlärningen
fungerar inte på det viset. Hon nämner vidare att detta fenomen kallades kodväxling och är
funktionell, men missuppfattas oftast av okunniga människor som om det vore ett tecken på
förvirring och okunnighet. Detta innebär att man medvetet och /eller ändamålsenligt skiftar
mellan språken. Det är nämligen ord som passar i sammanhanget som tas in.81 Arnberg
nämner också att man har funnit såväl positiva som negativa effekter, när det gäller
tvåspråkighetens effekt på majoritetsspråket.  De negativa effekterna är att dessa barn har
mindre passivt ordförråd, mindre invecklade satser och fel användning av idiomatiska uttryck.
De två språkigas resultat har emellertid inte visats sig vara sämre, när det gäller språket
komplexitet eller logik.82

En förälder från EM gruppen sade att om hennes barn bara hade svenska vänner skulle det
underlättas för honom att lära sig det svenska språket, samt integreras i det svenska samhället.
Ladberg nämner att den stora nackdelen för de barn, som av olika orsaker inte lär sig
modersmålet, är att de inte kan kommunicera med dem som talar samma språk och därmed
inte kan lära sig om sin kulturella bakgrund. På det viset kan också barnens identitet drabbas
och de blir osäkrare på vem de är.83 Ladberg nämner vidare att välja bort sitt språk är en fråga
om identitet. Den som undviker att tala sitt språk har ofta mött negativa reaktioner från andra.
Dessa effekter har riktat sig mot språket, men lika väl mot kulturen eller andra sidor av den
egna kulturen eller gruppens.84 Vissa föräldrar från EM gruppen kan ha mött negativa
reaktioner från andra, som har påverkat deras val att välja bort modersmålsundervisning. En
förälder från EM gruppen nämnde ett annat skäl. Modersmålsläraren visade inget empati och
det gjorde att barnen vantrivdes.

                                                
79 Ibid.
80 Hill, M. (1995). Invandrarbarns möjligheter. (Göteborgs Universitet)
81 Ladberg, G.( 2000) Skolans språk och barnens. ( studentlitteratur) och Arnberg, L. (1988) .Så blir barn
tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
82 Arnberg, L. (1988). Så blir barn tvåspråkiga.( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
83 Ladberg, G.( 2000). Skolans språk och barnens. ( studentlitteratur)
84 Ibid.
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De flesta föräldrarna från M-gruppen ansåg att deras eget intresse för den egna kulturen hade
stor betydelse för deras val av modersmålsundervisning. Föräldrarnas ansvar var att berätta
för barnen vilka möjligheter det fanns, om de blev tvåspråkiga eller flerspråkiga. En förälder
från den gruppen nämnde hur föräldrar kunde visa intresse. Alla skulle bidra med något och
motivera barnen att vilja lära sig sitt modersmål genom att t.ex. prata och läsa med dem. Hon
berättade att det fanns föräldrar som bara pratade det nödvändigaste och inte stimulerade
barnen att prata tillräckligt noga för att kunna utveckla sitt språk. Arnberg nämner att om
föräldrarna visar att det är nyttigt och positivt att kunna två språk och tillhöra tvåkulturella
grupper kommer detta således att hjälpa barnen att utveckla liknande positiva attityder.85

Många föräldrar ansåg också att det var viktigt hjälpa barnen att utveckla en positiv
tvåspråkig och tvåkulturell identitet. Undersökningar har visat att barn från minoritetsgrupper
har haft svårigheter med att klara av sin dubbla identitet. Hon nämner vidare hur viktigt det är
att barnen får den hjälp de behöver för att dessa problem kan lindras.86 En trygg identitet är en
förutsättning för en positiv utveckling och att bli sedd som den man var. Men dubbel
kulturbakgrund har avgörande betydelse för barnens egen självbild.87 Skolverket nämner
vidare att tvåspråkiga barn behöver bättre stöd i förskola och skola för sin utveckling som
flerspråkliga och flerkulturella individer.88

Vissa föräldrar från EM- gruppen tyckte att en del föräldrar från M-gruppen tvingade sina
barn till modersmålsundervisning. Föräldrarna från EM- gruppen lade ansvaret på barnen, att
själva avgöra om det var viktigt för dem att gå på modersmålundervisning eller inte. Enligt
Arnberg är föräldrarnas ansvar att stödja barnen vid olika beslut. Men för att kunna göra det
ska de också ha kunskap och ibland kan den information som är tillgänglig för föräldrarna för
närvarande vara förvirrande. Arnberg nämner vidare att det finns många orsaker till att
uppfattningarna om fördelar och nackdelar med tvåspråkighet skiljer sig radikalt. En kan vara
att undersökningarna bara inriktar sig på barn som har olika bakgrund eller har lärt sig båda
språken på olika sätt.89

Ladberg nämner att olika grupper har flera sätt att använda språket. Vi talar annorlunda
dialekter och det gör också olika sociala grupper.90 Hon nämner vidare att ett sätt för
människor att visa att man hör ihop var att tala på samma sätt.91 En del föräldrar ansåg att
dialekten hade stor betydelse för barnets identitet och för kommunikationen mellan
lärare/elev. Skolorganisationen kunde av olika orsaker inte erbjuda barnet möjligheten att få
en lärare som pratade samma dialekt. För en del föräldrar var detta ett stort skäl till att de inte
skickade sina barn till modersmålsundervisning.

                                                
85 Arnberg, L. (1988). Så blir barn tvåspråkiga. ( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
86 Ibid.
87 Skolverket. ( 15 Maj,2002).Flera språk- fler möjligheter.( skolverket)
88 Ibid.
89 Arnberg, L. (1988). Så blir barn tvåspråkiga. ( Stockholm: Wahlström och Widstrand)
90 Ladberg, G. (1996) .Barn med flera språk. upplaga 1.(utbildningsförlaget)
91 Ladberg, G. (2000) .Skolans språk och barnens. ( studentlitteratur)
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De vanligaste bristerna i organisationen enligt modersmålslärarna var att de saknade oftast
tillgång till läromedel, salar och kopieringsmaskin.92 På senare tid hade man underlättat
tillgången av salar genom att sätta modersmålundervisningen före eller efter skoltid. Det hade
sina för- och nackdelar. Fördelen var att det var lättare att få en sal för undervisning.
Nackdelen enligt många föräldrar, var att barnen blev för trötta och hungriga då de skulle ha
undervisning sent på eftermiddagen. En förälder nämnde vidare hur man kunde lösa detta
problem. Hon föreslog att barnen skulle få ta med sig en frukt eller smörgås till
modersmålsundervisningen. Ladberg nämner ändå en annan nackdel med så sena lektioner.
Hon menar att det kan vara ett stort problem för läraren, eftersom det är en opraktisk arbetstid,
särskilt för de som har egna barn.93

Några föräldrar från EM gruppen nämnde att många lärare saknade kompetens. Det enda
barnen fick göra på lektionerna var att måla och rita. En förälder berättade om sitt barn som
saknade empati från lärarens sida. I skolverkets kursplan i modersmål står det att skolan ska
sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt. De bör
också utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa och förstå texter på modersmålet,
men även fördjupa sina kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin
ursprungskultur.94

Antalet undervisningstimmar hade stort betydelse för de flesta föräldrarna. Föräldrar från
båda grupperna ansåg att 40 minuter i veckan inte räckte. En förälder från M-gruppen nämnde
att antalet timmar hade stor betydelse för hur mycket barnen lärde sig under lektionerna. En
annan förälder från samma grupp nämnde att den förlorande tiden lätt kunde kompenseras
med mera läxor. Enligt Ladberg är den stora frågan hur man kan förlänga tiden, förutom att ge
mera läxor till barnen och det är genom att försöka utvidga möjligheterna från de lektionerna
till längre tidsperioder.95

I min undersökning var syftet att tydliggöra vad några invandrarföräldrar hade för inställning
till modersmålsundervisningen. Nästan alla invandrarföräldrarna hade en mycket positiv
inställning till modersmålundervisningen. Barnen som lärde sig sitt modersmål,
kommunicerade med andra, som talade samma språk. Därmed ökade de kunskapen om den
egna kulturen. Deras självförtroende stärktes och blev starkare som person. Barnen hittade sin
identitet.

I vissa fall påverkades föräldrarnas inställning till modersmålsundervisning av organisationen.
Föräldrarna i EM gruppen ansåg att antalet undervisningstimmar, inkompetenta lärare,
schemaläggningen och lärare som inte kunde barnens dialekt var några brister i
organisationen. Föräldrarna i M-gruppen var också medvetna om de olika bristerna. Men
deras kunskap och intresse för modersmålet gjorde att de tog mer ansvar på att lösa
problemen, istället för att överlåta allt till organisationen.

                                                
92 Skolverket. ( 15 Maj,2002) .Flera språk- fler möjligheter.( skolverket)
93 Ladberg, G. (2000). Skolans språk och barnens. ( studentlitteratur)
94 www.skolverket.se / kursplaner/obligatorisk_sar/modermal.html,hämtad 2002-11-11 kl:16.34
95 Ladberg, G. (2000). Skolans språk och barnens. ( studentlitteratur)
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Egna reflektioner

Jag anser att det är svårt för de barn som själva ska avgöra, om det är viktigt att gå på
modersmålundervisning. Barnen har inte den rätta kunskapen och saknar intresse, eftersom
undervisningen går på fel tid. Föräldrarna är barnens förebild. Det är viktigt att de också visar
intresse för den egna kulturen. Men det kan finnas andra påverkande faktorer som har gjort att
föräldrarna har tappat intresset. De kanske har haft svårt att integreras i det svenska samhället
och vill inte att deras barn ska uppleva samma sak.

Barn som har intresset och den kommunikativa förmågan har större möjlighet att komma
närmare sina rötter. De kunde ta reda på saker som har med sitt ursprung att göra. Deras
identitet stärks och blir mer självsäkra.

Med varje intervju som jag genomförde kom jag underfund med att föräldrarnas bildning och
förmåga påverkar deras sätt att tänka. Föräldrarna i EM gruppen skilde sig i sin inställning
beroende på bildning som de hade om modersmålsundervisningens goda möjligheter. M-
gruppen var mycket säker i sina beslut och hade för det mesta enade åsikter. Föräldern som
saknar bildning har svårt at förstå de olika goda möjligheterna och de med utbildning
undersöker själv vad som är bäst för sitt barn. De kanske även för vidare kunskapen till
föräldrar som pratar samma språk och är okunniga i området.

Ett förslag till vidare forskning kan vara att man undersöker vad elever från gymnasiet har för
inställning till modersmålsundervisningen och jämföra, mellan de som har haft och inte har
haft modersmålsundervisning.

Som blivande lärare kan säga att det här arbetet har varit mycket intressant och lärorikt. Jag
anser att det är mycket viktigt att alla lärare, inte bara modersmållärarna, har kunskapen om
tvåspråkighetens möjligheter så att de också kan informera invandrarföräldrarna. För att ett
framgångsrikt arbete med barn med invandrarföräldrar förutsätter en god samverkan mellan
lärare och förälder. Men vi behöver en kunskapsbas för att hitta vägar att samverka, för vårt
gemensamma mål är att varje barn ska kunna göra det bästa av sina förutsättningar.
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BILAGA 1

Intervjufrågor till EM gruppen

1. Varför har inte dina barn hemspråk?

2. Hur ser du att det är positivt för ditt barn?

3. Varför tror du att en del barn har hemspråk?

4. Tror du att hemspråksundervisningen kommer påverka ditt barns svenska
undervisning?

5. Tror du att undervisningstiden spelar någon roll?

6. Vad önskar du dig inför framtiden?

Intervjufrågor till M gruppen

1. Varför tycker du att ditt barn ska ha hemspråk?

2. Hur ser du att det är positivt för ditt barn?

3. Varför tror du att en del barn inte har hemspråk?

4. Vad spelar undervisningstiden för roll?

5. Hur tror du att hemspråksundervisningen påverkar ditt barns svenska undervisning?

6. Vilka förändringar önskar du dig inom hemspråksundervisningen?


