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Abstrakt 
Denna uppsats belyser fyra föräldrars inställning till modersmål och modersmålsundervisning. 

Syftet med undersökningen har varit att studera vilka attityder föräldrarna uppvisar och finna 

orsaker till dem. Även deras upplevelser av samhällets attityder till modersmål belyses. För 

att uppnå syftet användes en kvalitativ forskningsmetod där fyra föräldrar intervjuades enskilt. 

Gemensamt för informanterna är att de har eller har haft barn i den svenska skolan i vilken de 

har rätt till modersmålsundervisning. Resultatet är tydligt. Alla fyra informanter uppvisar 

positiva attityder till modersmål. Den tydligaste orsaken till varför de anser att det är viktigt 

med modersmål är att det stärker och utvecklar barnens identitet. Informanterna menar också 

att det underlättar kommunikationen med släktingar. Föräldrarna är även positiva till 

modersmålsundervisning men här framkommer det dock en del negativa attityder. Det som 

upplevs positivt är att modersmålsundervisningen ger barnen trygghet och att det är främjande 

för barnens språkutveckling. Negativa faktorer som framkommer är att informanterna ser 

brister i modersmålsundervisningens organisation och undervisningens utformning. Utöver 

det upplevs även kraven utifrån som en negativ faktor. När det kommer till hur informanterna 

ser på samhällets attityder till modersmål och modersmålsundervisningen är de alla enade om 

att attityden är positiv. 
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1. INLEDNING 
Bakgrunden till denna uppsats härleds tio år tillbaka i tiden (till 2004) då jag skrev mitt 

examensarbete i Namibia om elevers attityder till modersmålsundervisning. Namibia är, sedan 

införandet av engelska som officiellt språk 1990, ett land där många elever har ett annat 

modersmål än det de huvudsakligen undervisas på. Vid sidan av engelskan finns det nämligen 

ca 12 andra språk och därför erbjuder vissa skolor modersmålsundervisning. Slutsatsen av 

studien var att nästan alla elever som intervjuades tyckte att det var viktigt med 

modersmålsundervisning, trots att alla inte hade möjlighet att få det på sin skola.  

Med den bakgrunden blev jag förvånad, när jag ganska tidigt i min karriär som svenska som 

andraspråkslärare på Komvux, stötte på föräldrar som inte tyckte att det var viktigt att tala sitt 

modersmål hemma. Inställningen till modersmålsundervisning är också något, som jag 

efterhand, har märkt varierar från förälder till förälder. Situationen i Sverige är förvisso 

annorlunda mot Namibia där de flesta elever har ett annat modersmål hemma än det som är 

undervisningsspråk i skolan. Men i Sverige ökar gruppen med elever som har annat 

modersmål än svenska stadigt och synen på modersmål är i allra högsta grad en viktig fråga. 

När jag skulle bestämma mig för ett ämne att skriva min c-uppsats om så föll det sig naturligt 

att fortsätta inom samma område som tidigare. Men denna gång ville jag rikta in mig på en 

annan urvalsgrupp och undersöka föräldrars attityder till modersmål och 

modersmålsundervisning. Med anledning av denna bakgrund och min roll som lärare i 

svenska som andraspråk på Komvux, där jag möter många föräldrar med invandrarbakgrund, 

vill jag i min uppsats komma närmare in i deras tankar om modersmål 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad en grupp föräldrar med invandrarbakgrund 

uppvisar för attityder till modersmål och modersmålsundervisning och få fram orsakerna till 

deras attityder. Utöver det vill jag också se hur de upplever samhällets attityder till modersmål 

och modermålsundervisning. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Vilka attityder till modersmål uppvisar mina informanter? 

 Vad finns det för orsaker till deras attityder till modersmål? 

 Vilka attityder till modersmålsundervisning uppvisar mina informanter? 

 Vad finns det för orsaker till deras attityder till modersmålsundervisning? 

 Hur upplever informanterna samhällets syn på modersmål och 

modersmålsundervisning?  

3. BAKGRUND 

3.1. Modermålsundervisningen i Sverige – en historisk överblick 
Undervisningen i modersmål var fram till 1950-talet synonym med svenskundervisningen 

(Lainio 2012). Synen på andraspråkets roll var relativt oreflekterad och man såg 

användningen av svenskan, det dominanta språket, som det enda naturliga språket i skolan 
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(Gogolins 2012). I slutet av 50-talet genomgick samhället en förändring och 

arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade kraftigt. Det ledde till att de nya invånarnas 

kunskaper i svenska och deras kunskaper i modersmål kom på agendan i den politiska 

debatten (Hyltenstam & Milani 2012). Följden av de politiska diskussionerna blev ett 

riksdagsbeslut, Hemspråksreformen, som genomfördes 1977. Den innebar att kommunerna 

blev skyldiga att erbjuda undervisning på modersmål, som då hette hemspråksundervisning, 

till elever som var berättigade till det. Reformen blev ett viktigt medel för utvecklingen i 

skolan och den syftade till att förverkliga invandrarpolitikens mål att underlätta integrationen 

för invandrarbarn och ungdomar och få dem att bli aktivt tvåspråkiga och bikulturella 

(Tuomela 2002). 

I Lgr 80 introducerades hemspråk för första gången som ett eget ämne. I ett utdrag från 

läroplanen kan man läsa följande:  

Syftet med undervisningen är vidare att eleverna senare skall kunna utveckla 

tvåspråkighet som gör det möjligt för dem att känna sig hemma i två kulturer. De skall få 

stöd och uppmuntran för att utveckla sin förmåga att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva. 

Målet är att eleverna skall vilja, kunna och våga använda sitt hemspråk i olika situationer 

(Svensk författningssamling 1980:64 om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för 

grundskolan). 

Det visade sig dock att avståndet mellan intentionen av hemspråksreformen och dess 

genomförande var stort. Intentionerna i Hemspråksreformen uppfylldes inte. Det fanns två 

orsaker till det; den ena var att det saknades flexibla lösningar i praktiken och den andra att 

den tillämpningen av modersmålsundervisningen, som man hade innan reformen, fortsatte 

(Tuomela 2002).  1997 ersattes termen hemspråksundervisning med modersmålsundervisning. 

Skälet till namnbytet var att man ville öka ämnets betydelse för elever, föräldrar och lärare. 

Det ansågs viktigt att stärka modersmålets ställning vilket man menade att man också hade 

gjort i läroplanerna från 1994 LPO 94. Man ansåg att ordet ”hemspråk” syftade till ett språk 

som bara kunde användas i informella sammanhang.  En ytterligare åtgärd för att säkra 

kvaliteten var, enligt regeringen, att öka antalet modersmålslärare (Riksdagen 1996/97). Den 

1 juli 2009 trädde en ny språklag, vars syfte var att stärka modersmålet ännu mer, i kraft: 

De som tillhör en nationell minoritet ska ha möjlighet att utveckla och använda sitt 

modersmål, medan personer som har ett annat modersmål än svenska eller har ett 

nationellt minoritetsspråk ska ha möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål 

(Hyltenstam & Milani 2012:56). 

I den senaste läroplanen LGR 11 har inte synen på modersmål förändrats. Däremot har frågor 

om kulturell tillhörighet tonats ner och kunskaper om språk och olika texter lyfts istället fram. 

Uttryck som ”elevens språk och kultur” har ändrats till uttryck som ”områden där 

modersmålet talas”. Man har ändrat skrivningarna för att styrka det faktum att en människa 

kan tala olika språk och känna sig hemma i flera olika kulturer (Skolverket 2011). 

 

http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1996/97&bet=UbU12#bres
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3.2. Rätten till modersmålsundervisning 
Före 1990-talet hade man rätt till undervisning på modersmål om språket var ett levande 

inslag i hemmet. Men till följd av nedskärningar på 90-talet ändrades formuleringen till att det 

skulle vara ett dagligt umgängesspråk med en eller två föräldrar (Hyltenstam 1996). 

Dessutom skrevs det in att kommunerna bara är skyldiga att erbjuda undervisning på 

modersmål om det finns fler än fem elever av en speciell språkgrupp. De nationella 

minoritetsspråken är dock undantagna regeln om fem elever och de, tillsammans med 

adoptivbarn, behöver heller inte ha språket som dagligt umgängesspråk i hemmet för att få 

modersmålsundervisning (Skolverket 2002). 

På Skolverkets hemsida står det att elever som pratar ett annat modersmål än svenska hemma 

kan få modersmålsundervisning. Undervisningen är inte för nybörjare och man ska ha 

grundläggande kunskaper för att ha rätt till modersmålsundervisning. Barn med ett nationellt 

minoritetsspråk och adopterade barn är dock undantagna detta krav. Det är rektor tillsammans 

med modersmålslärare som avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed 

rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för modersmålsundervisning. Hur många 

timmar i veckan eleven ska få beslutas av kommunens huvudman (Skolverket 2014). Den 4 

juni 2014 röstades ett beslut angående förändring av modersmålsundervisning i de nationella 

minoritetsspråken igenom. Fr.o.m. den 1 juli 2015 tas kravet på att elevens vårdnadshavare 

måste ha språket som modersmål bort (Riksdagen 2014). 

3.3.  Organisation i grundskolan 
Det vanligaste sättet att organisera modersmålsundervisning är frivillig undervisning inom 

eller utanför den garanterade undervisningstiden (Skolverket 2011). Enligt Skollagen finns 

det dock flera olika sätt att organisera modersmålsundervisningen. 

Modersmålsundervisning får anordnas 

1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 

2. som elevens val, 

3. inom ramen för skolans val, eller 

4. utanför den garanterade undervisningstiden. (Riksdagen 2011). 

3.4.  Modersmålsundervisning i förskoleklass och förskola 

Alla barn i förskoleklass har rätt att utveckla sitt modersmål och det svenska språket. De följer 

samma läroplan och förordning som grundskolan men använder inte modersmålets kursplan 

och kunskapsplan. Det centrala innehållet och kunskapskraven i kursplanen i grundskolan för 

modersmålsundervisning har följande indelning: åk 1-3, 4-6 och 7-9. Förskoleklassen 

innefattas således inte i den kursplanen.  Kravet på grundläggande kunskaper i modersmålet 

behöver inte heller uppfyllas och det finns inga speciella regler för klasstorlekar. Förskolans 

uppdrag är reglerat på samma sätt som förskoleklassens (Skolverket 2011). 
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3.5. Modersmål, identitet och trygghet 
En människas identitet och hennes första språk har ett starkt samband. Att tala sitt modersmål 

är oftast det viktigaste sättet att markera sin hemhörighet i sig själv och i sitt ursprung.  

Människor överger därför inte sitt modersmål om det inte finns starka skäl till det (Einarsson 

2009).  Ladberg (2003) skriver att en människas språk alltid kommer att hänga samman med 

vilka hon hör ihop med – eller vill ta avstånd ifrån. Att höra samman är fundamentalt och ett 

sätt för människor att visa att de hör samman är att prata samma språk. Att välja bort språk är 

också en fråga om identitet. Människor som börjar undvika att prata sitt modersmål har ofta 

stött på negativa reaktioner som kan ha riktat sig mot språket, eller, likaväl mot kulturen. 

Samhällets värderingar av olika språk och kulturer kan vara avgörande i ett barns språkval, 

utan att någon är medveten om hur detta sker. Ett barn som börjar tvivla på sitt språk och sin 

identitet blir osäker på sig själv och den osäkerheten tar man med sig in i det nya språket 

(Ladberg 2003). 

Alla barn med ett minoritetsspråk
1
 är i behov av flera språk, såväl familjens språk som 

samhällets. Språket kan, för vissa människor, fylla olika syften. Vi kan dock aldrig veta på 

förhand vilka behov olika språk kommer att fylla i en människas liv. Därför är det viktigt att 

barn får utveckla så många språk som möjligt under så lång tid som möjligt. Familjens språk 

kan dock aldrig ersättas av ett annat. Att ensidigt satsa på svenskan och inte modersmålet kan 

innebära att man utesluts från familjegemenskapen. Barnen behöver utveckla familjens språk 

för att som vuxen kunna kommunicera med släktingar.  Det är därför viktigt att familjens 

språk får vara respekterade och användbara språk i barnens ögon. Det är avgörande att varje 

barns språk erkänns av omgivningen. Det blir svårt, för ett barn, att hålla fast vid familjens 

språk om det möts av motstånd eller motarbetas av omgivningen (Ladberg 2003). 

För det lilla barnet handlar modersmålet om trygghet. När ett litet barn kommer till en helt ny 

miljö är det mycket som är svårt att förstå. Om dessutom språket är nytt blir det ännu svårare 

för barnet. Om det finns vuxna som kan prata barnets språk och på så sätt kan förklara och 

hjälpa barnet så ger det en trygghet (Ladberg 2000). 

 

3.6. Modersmålets betydelse för inlärning 
En människas modersmål är fundamentalt för hennes förståelse och tänkande. Det går bättre 

att lära sig ett nytt språk om man samtidigt har goda kunskaper i sitt modersmål.  De båda 

språken fungerar då som stöd för varandra. Det innebär att om eleven kan ett begrepp på sitt 

modersmål så blir det lättare att lära sig motsvarande begrepp på ett nytt språk. Vidare stärker 

en god läsförmåga på modersmålet läsförmågan på andra språk (Skolverket 2011). 

Bilden av samhälleliga maktförhållanden reproduceras i klassrummen och påverkar 

identitetsförhandlingen mellan pedagoger och elever. Cummins (2001) menar att det, från 

                                                           
1
  ”I allmänspråket betyder minoritetsspråk ofta bara ’språk som talas av minoritetsgrupp i ett land’. Minoritetsspråk 

omfattar då både teckenspråk och alla svenska invandrarspråk. Denna definition av minoritetsspråk är den gängse 
också i många andra länder. Språken brukas oftast i informella sammanhang, t.ex. inom familjen, och deras status är 
beroende av attityder och lagstiftning i majoritetssamhället.” (http://www.minoritet.se/1107) 
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vissa grupper i samhället, finns krav på att tvåspråkiga barn ska assimileras och ge upp sitt 

modersmål om de ska lyckas. Utifrån detta synsätt ses tvåspråkighet som ett problem och 

lösningen på det skulle då vara att eleven lämnar sitt språk och sin kultur utanför 

klassrummet. Vidare skriver Cummins att om eleven ska göra studiemässiga framsteg måste 

det kognitiva engagemanget vara maximalt. Därför måste interaktionen mellan lärare och elev 

bejaka elevernas språkliga, kulturella och språkliga identiteter. Det gör att man skapar 

förutsättningar för eleverna att vilja satsa av sig själv i inlärningsprocessen. I den här 

processen är det viktigt att, som pedagog, använda sig av elevernas tidigare kunskap och 

erfarenhet. Ett sätt att göra det är att utgå ifrån elevens modersmål genom att exempelvis låta 

elever med samma modersmål tillsammans diskutera olika uppgifter (Cummins 2001). 

Genom att ta vara på och visa intresse för elevens tidigare kunskap skapas en delaktighet som 

stärker elevens identitet och gör att elevens självkänsla växer vilket i sin tur leder till en vilja 

att delta i inlärningsprocessen. Cummins menar, att man genom att fokusera på betydelse och 

språk i skriftliga och muntliga övningar, uppnår maximalt kognitivt engagemang och maximal 

identitetsinvestering. Dessa faktorer är centrala när det handlar om elevens förmåga och vilja i 

inlärningsprocessen. Vidare skriver Cummins (2001) att genom att skriva olika typer av texter 

stärks elevernas självkänsla och identitet och det hjälper dem att förstå varifrån de kommer 

och vart de är på väg. Vikten av att läsa och skriva både på sitt modersmål och på sitt 

andraspråk kan inte nog poängteras (Cummins 2001). 

Ämnet modersmål är viktig för elevernas totala lärande.  Om eleverna är trygga och säkra i 

sitt modersmål kan de använda det som en tillgång i andra lärandesituationer. Vidare gynnar 

det självtilliten. Om eleverna dessutom är medvetna om sambandet mellan goda kunskaper i 

modersmålet och ett framgångsrikt lärande kan det, framförallt bland de äldre eleverna, utgöra 

en drivkraft i att vilja närma sig sitt modersmål och ytterligare utforska det (Skolverket 2011) 

4. BEGREPP 
I följande avsnitt kommer jag att ta upp viktiga begrepp för uppsatsen. Eftersom uppsatsen 

undersöker föräldrars attityder till modersmål känns det angeläget att definiera vad attityder 

egentligen är. I uppsatsen är också begreppet modersmål tämligen centralt och därför är det 

också viktigt att försöka hitta definitioner för begreppet modersmål.   

4.1. Vad är attityder? 
Det finns en oerhörd mängd forskning kring attityder inom psykologin och den började redan 

på 1920-talet. Många forskare har försökt att arbeta med att definiera attityd. Tidigare har 

man kommit fram till definitioner som sen har visat sig inte varit hållbara men nu är man 

eniga om att använda denna definition: 

för en tendens att värdera att objekt eller ett begrepp som positivt eller negativt, i 

varierande grad (Sjöberg 2009). 

Attityder kan jämföras med åsikter och då menar man att attityder är stabila och svåra att 

förändra medan åsikterna, tvärtom, tenderar att förändras för att passa retoriken. Attityder får 

vi med oss tidigt i livet, först ifrån våra föräldrar – främst modern och sedan ifrån våra 
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kamrater. Så småningom får vi nya attityder pga. att omvärlden förändras, tekniken utvecklas 

och sociala och ekonomiska problem kan uppstå. Attityderna fyller en central roll för vår 

självuppfattning och för våra relationer med familj och vänner. De är också viktiga när det 

handlar om att förstå världen omkring oss (Sjöberg 2009). 

Inom språksociologin blev begreppet attityd centralt på 1970-talet. En attityd kan ofta kopplas 

ihop med beteende men det är viktigt att betona att det inte är ett beteende utan en beredskap 

eller böjelse för ett visst beteende. Det innebär att en person konsekvent reagerar gillande eller 

ogillande mot en viss företeelse t.ex. en viss person, grupp eller ett språkligt uttryck. Många 

har föreställningen om att attityder riktas mot andra och inte mot en själv men en attityd kan 

likväl riktas mot en persons eget språk, egna lekter eller egna uttryck (Einarsson 2009). 

4.2. Vad är ett modersmål? 
Är modersmålet det språk vi lär oss först eller det vi kan bäst? Eller är det helt enkelt det 

språk vi helst talar? Att förklara en persons modersmål kan vara komplicerat och det finns 

olika definitioner för det. Håkansson (2003) skriver att det verkar vara svårt att enas kring en 

definition av vad ett modersmål egentligen är.  Hon har i sin diskussion valt att använda sig av 

Skutnabb-Kangas kriterier för att bestämma vad ett modersmål är. Jag väljer att även i min 

uppsats utgå ifrån dessa. Nedan följer en kort presentation av Skutnabb-Kangas (1981) fyra 

kriterier för modersmål: 

4.2.1. Ursprungskriteriet 

Modersmålet uppfattas i många kulturer som det språket som ens mor talar. Det kriteriet 

fungerar relativt bra om man omtolkar definitionen av mor. Det behöver inte vara ens 

biologiska mor utan den person som först etablerar ett långvarigt språkligt 

kommunikationsförhållande med barnet. Ursprungsdefinitionen kan också användas om man 

menar att modersmålet är det språk som barnet lär sig först. 

4.2.2. Kompetenskriteriet 

Modersmålet kan också definieras som det språk som man behärskar bäst. Men detta 

kriterium fungerar inte alltid eftersom många elever med minoritetsspråk får sin utbildning på 

ett annat språk än sitt modersmål och då utvecklar det språket bättre. Så på frågan vilket språk 

en elev kan bäst/sämst finns det ofta inget entydigt svar. Man behärskar ofta olika saker bäst 

på olika språk. 

4.2.3. Funktionskriteriet 

Ett tredje kriterium är att modersmålet är det språk som en person använder mest. Men det 

kriteriet håller inte alltid måttet eftersom en person kan, t.ex. i sitt arbete, vara tvungen att 

använda ett språk som han/hon inte behärskar fullt ut. Då kan inte det språket anses vara ett 

modersmål. Minoriteter får oftast inte tillfälle att använda sitt modersmål under arbetstid. 

4.2.4. Attitydkriteriet 

Det fjärde kriteriet är socialpsykologiskt och handlar om identitet. Det utgår ifrån att 

modersmålet är det språk som man identifierar sig med. Språket förmedelar då en grupps 

kulturella tradition som individen förknippar sig med. Språket representerar en symbolisk 

representation för gruppen. 
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Utifrån dessa kriterier kan man konstatera att det inte är lätt att hitta en entydig definition för 

vad ett modersmål egentligen är. Man kan använda sig av något av dessa kriterier enligt 

Skutnabb-Kangas (1981). Men alla kriterier, förutom ursprungskriteriet, är föränderliga. Man 

kan använda olika språk mest under olika perioder av ens liv. Så beroende på vilket kriterium 

man väljer kan definitionen på vad ens modersmål är variera under en och samma tidpunkt. 

Det är viktigt att innehållet i dessa förändringar ses som en rikedom så länge som de inte är 

påtvingade utan frivilliga val hos individen (ibid). 

5. TIDIGARE FORSKNING 
 

5.1. Attityder till modersmål och modersmålsundervisning 

5.1.1. Attityder i samhället 

Det finns inte mycket forskning kring samhällets attityder till modersmål och 

modersmålsundervisning att tillgå. Wingstedts avhandling från 1998 handlar dock om 

samhällets attityder till modersmålsundervisning i stort. I avhandlingen har 56 insändare från 

tidningar på 90-talet studerats. 33 av insändarna har en positiv attityd till 

modersmålsundervisning medan 23 av dem påvisar en negativ attityd. I de positiva insändarna 

återfinns argument som att modermålsundervisning är gynnsam för utvecklandet av 

modersmålet och även det svenska språket. De som förespråkar modersmålsundervisning 

menar också att det är positivt för elevernas identitetutveckling och trygghet. Argument mot 

modersmålsundervisning handlar också om färdigheter i det svenska språket men då menar 

man att modersmålsundervisningen har en negativ påverkan på svenskan. Istället förespråkar 

man mer svenskundervisning. I insändarna förekommer även nationalistiska argument som är 

mot modersmålsundervisningen och som menar att den utarmar svensk kultur. De som är för 

framhåller att den är gynnsam för integrationen. De menar också att modersmålsundervisning 

är positiv i ett framtidsperspektiv då det handlar om internationella affärsuppgörelser och 

relationer med andra länder. De som är mot menar däremot att modersmålsundervisningen är 

kostsam för Sverige (Wingstedt 1998). 

 

2013 presenterades en ny studie vars syfte var att jämföra resultatet med det Wingstedt hade 

kommit fram till 1998. I studien undersöks om argumenten för och emot 

modersmålsundervisning har förändrats under tiden och om de i så fall har förskjutits åt något 

håll. I likhet med Wingstedts studie baseras studien på insändare (46 stycken) i dagstidningar 

ifrån 2006-2011. Resultatet är tydligt. Samma argument som Wingstedt fann 1998 återfinns 

även i denna undersökning. Det går inte att se någon förändring i opinionen under de år som 

har gått (Spetz 2013). 

 

2002 genomförde Skolverket en kvalitativ undersökning av attityder till modersmål och 

integration. I rapporten intervjuas barn, elever, lärare och skolledare. I flera intervjuer 

framkommer det att informanterna upplever att modersmålsundervisning ses som något 

oviktigt. Deltagarna menar att det anses viktigare med svenska än modermål och att det finns 

en allmän syn i samhället om att modersmålundervisning leder till sämre kunskaper i svenska. 
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Ett annat problemområde som tas upp är att olika språk har olika status.  Ytterligare en 

negativ faktor som påtalas är att det saknas information om modersmålsstödet i förskolan 

(Skolverket 2002). 

5.1.2. Attityder i skolan 

Många elever som har modersmålsundervisning upplever att ämnet inte ses som så viktigt och 

att det har låg status (Skolverket 2002; Torpsten 2008). De känner att deras undervisning inte 

uppfattas som på riktigt. Attityderna till modersmål på skolan ses utifrån ”vi-och dom” där 

”vi” är de som inte har modersmål och ”dom” är de eleverna som har det. Andra exempel på 

vad som ses som problematiskt är den bristfälliga informationen och organisationen. Bristen 

på behöriga lärare är stor och samverkan mellan modersmålslärare och andra lärare är 

otillräcklig. Flera elever menar att modersmålsundervisningen i sig kan göra så att man 

blandar ihop olika språk och att man upplever att språkutvecklingen försenas. Föräldrars höga 

krav på sina barn ses också som negativt samt att modersmålsundervisningen i vissa fall leder 

till att elever blir sina föräldrars tolkar. Men trots att många i skolan upplever att det finns en 

hel del problem – och förbättringsområden inom modersmålsundervisningen så överväger 

ändå de positiva attityderna i skolan. Många är överens om att det är bra för elevernas 

identitetsutveckling, kommunikation och att det ger en ökad förståelse för elevernas 

bakgrund. I skolan menar man också att modersmålsundervisningen är positiv för 

integrationen (Skolverket 2002). 

 

5.1.3. Föräldrars attityder  

2013 genomfördes en enkätstudie om modersmålsundervisning. Studien utgick ifrån familjer 

som hade barn i grundskolan och som talade något av språken; finska, somaliska och persiska. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på varför föräldrarna och även barnen hade valt/inte 

valt modersmålsundervisning. I enkäten fick de gradera ett antal påståenden som rörde nyttan, 

användingen och betydelsen av modersmålsundervisningen. I resultatet kan man urskilja två 

mönster. Det ena är att i alla tre språkgrupper är andelen föräldrar som tycker att modersmålet 

hade ”mycket stor betydelse” betydligt större än andelen barn med samma åsikt. Ett annat 

mönster är att den grupp som har bott längst tid i Sverige har lägst andel respondenter som har 

angett att modersmålet har ”mycket stor betydelse” medan den somaliska språkgruppen, som 

har kortast vistelsetid i Sverige har störst andel som har angett att modersmålet har ”mycket 

stor betydelse” (Spetz 2013). 

I rapporten presenteras också skäl till varför familjer har valt bort modersmålsundervisning. I 

den somaliska gruppen är det bara tre familjer som har valt bort modersmålsundervisning. 

Därför presenteras deras resultat inte i studien. Sammanfattningsvis kan man säga att det är 50 

familjer av 197 som har valt bort modersmålsundervisningen och det största skälet till det är 

att de är missnöjda med hur undervisningen bedrivs. De flesta anger att det är lärarens 

bristande kompetens som är orsaken till det. I gruppen av familjer som har valt 

modersmålsundervisning är den största gemensamma orsaken att det utvecklar modersmålet. 

Därefter kommer påståendena att modersmålsundervisningen stärker kontakten med släkten 

och den kulturella identiteten. Lägst värderar man undervisningens roll för skolresultat (Spetz 

2013). 
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I Skolverkets rapport framkommer det att majoriteten av föräldrarna har en positiv inställning 

till modersmål men trots det går deras attityder till modersmålsundervisning många gånger 

isär. Föräldragruppen är den urvalsgrupp där spännvidden av attityder är som störst. Både 

positiva och negativa attityder framkommer men de som är mest positiva är också de som är 

mest negativt inställda till hur undervisningen fungerar i praktiken. Mycket av kritiken 

handlar om skolans ansvar och hur undervisningen utformas (Skolverket 2002). 

En annan studie som gjordes av Tvingstedt (2011) handlar om föräldrars attityder till 

modersmål har genomförts på två storstadsskolor som har infört tvåspråkig undervisning på 

arabiska och svenska. I undersökningen fick föräldrarna, i enkäter, uttala sig om hur de ser på 

tvåspråkig undervisning. I resultatet framkommer det att föräldrarna överlag har en positiv 

syn på tvåspråkighet och ser modermålets betydelse ur olika aspekter. De menar att det ger 

barnen trygghet, delaktighet och utvecklar deras kunskap ur ett språkligt perspektiv och även 

att modersmålet medför en positiv inverkan på utvecklingen av det svenska språket. Många 

föräldrar ser också en stor fördel med att barnen behåller och utvecklar sitt modersmål 

eftersom det underlättar kommunikationen med släktingar som inte pratar svenska. Men trots 

att fördelarna överväger så finns det ändå en oro. Några känner att det kan finnas en risk att 

barnen blir sämre i svenska och andra ämnen. Vissa föräldrar utrycker också en oro över att 

modersmålsundervisningen inte håller tillräcklig god kvalitet (Tvingstedt 2011).  Det är dock 

viktigt att påpeka att denna studie genomfördes inom ett projekt med tvåspråkig undervisning 

och utgår ifrån föräldrar som har valt att satsa på modersmålet. 

 

6. METOD OCH MATERIAL 

6.1. Urval 
När det handlade om urvalet av informanter till uppsatsen var de främsta kraven att de skulle 

vara föräldrar med invandrarbakgrund och ha barn som går eller har gått i den svenska skolan 

(förskoleklass till gymnasiet). Det var också viktigt att deras muntliga produktion och 

hörförståelse i svenska var på en nivå som inte kunde medföra några språkliga missförstånd i 

intervjun. Eftersom jag själv är lärare i svenska som andraspråk på Komvux på gymnasial 

nivå så var min första tanke att jag skulle använda mig av mina elever. Detta var inget som 

jag sen kunde följa fullt ut eftersom det inte fanns fyra elever i min klass som var föräldrar till 

barn som går eller har gått i den svenska skolan. Två av de intervjuade är således elever till 

mig, en har varit elev till mig och en informant har jag fått kontakt med genom en kollega. 

Jag förstår att valet av att intervjua sina egna elever kan ses som problematiskt då 

maktförhållandet elev-lärare kan skapa en del problem. Detta är dock något jag är medveten 

om och jag har därför valt elever som själva har bedrivit forskning och som är väl insatta i de 

forskningsetiska reglerna. För att neutralisera situationen och för att minimera elev- och 

lärarrollen har jag också utfört dessa intervjuer i ett enskilt rum på Umeå universitet. Att 

intervjua sina egna elever behöver inte bara ses som negativt. Det finns även fördelar med det. 

Johansson & Svedner (2010) menar att för att få ett bra intervjuresultat är det viktigt att den 
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intervjuade känner förtroende för intervjuaren och det anser jag att mina elever gör. De är 

också vana vid att prata med mig vilket gör att de förmodligen är mer avslappnade med mig 

än med någon de aldrig tidigare har träffat. En annan fördel är att även jag känner mig mer 

avslappnad tillsammans med dem och vet att det finns en ömsesidig respekt oss emellan. Jag 

vet också att de är på en språklig nivå som inte innebär några problem för att genomföra 

intervjun. 

6.2. Personlig data 
Jag har i denna uppsats intervjuat fyra föräldrar med invandrarbakgrund. Informanterna 

benämns i uppsatsen med fiktiva namn för att uppfylla anonymitetskravet. De som 

intervjuades är alla kvinnor och de har bott olika lång tid i Sverige, mellan ett och sex år. 

Gemensamt för dem alla är att de har ett annat modersmål än svenska och att de har barn som 

går i den svenska skolan.  

 Leila är 44 år. Hon är född och uppvuxen i Ryssland och Moldavien. Hon har två 

modersmål; rumänska och ryska. Leila kom till Sverige från Yemen 2008. Hon är 

mamma till fyra barn.  

 Maria är 32 år och kommer ursprungligen från Slovakien. Hennes modersmål är 

ungerska. Hon kom till Sverige 2013. Hon är mamma till två barn. 

 Chen är 33 år och kommer från Kina. Hennes modersmål är kinesiska. Hon kom till 

Sverige 2008. Chen är mamma till två barn  

 Sue är 39 år och kommer från USA. Hennes modersmål är engelska. Hon bosatte sig i 

Sverige 2013. Hon är biologisk mamma till två barn och lever tillsammans med en 

svensk man som har en pojke från ett tidigare förhållande. Pojken är född och 

uppvuxen i Sverige och Sue ser sig själv som mamma till honom också. 

6.3. Metodval 
I min uppsats använde jag mig av en kvalitativ forskningsmetod där jag djupintervjuade fyra 

föräldrar med olika bakgrund. Anledningen till att jag valde denna metod var att jag ansåg att 

den vara mest lämpad för att uppnå mitt syfte. Det kändes viktigt att få uttömmande svar som 

jag kunde använda mig av i min resultatbearbetning. Jag ville också ge en personlig bild av 

varje elev. Därför valde jag att utförligt presentera informanterna.  

I intervjuerna fick jag möjlighet att verkligen gå in på djupet i frågorna, vilket var viktigt, för 

att få fram ett rättvisande resultat. Johansson & Svedner (2010) menar också att en kvalitativ 

intervju ofta ger intressanta resultat när det handlar om exempelvis attityder, vilket min 

uppsats i allra högsta grad gör. En kvalitativ intervju ger utrymme för följdfrågor och det 

kändes viktigt att kunna följa upp med det i min undersökning för att få svaren så uttömmande 

som möjligt. Genom djupintervjuerna med frågor (se bilaga 1) och följdfrågor fick jag fram 

relevant fakta som gjorde att jag fick svar på mina frågeställningar.  

6.4. Procedur 
Efter att jag hade formulerat uppsatsens syfte och börjat skriva bakgrunden utformade jag 

frågorna till intervjuerna (se bilaga). Jag utgick då ifrån uppsatsens syfte. Därefter skickade 

jag ut en intervjuförfrågan till min klass via vår facebookgrupp. Jag hade i förfrågan skrivit 
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vad syftet med intervjuerna var och att deras medverkan var helt anonym och kunde avbrytas 

närsomhelst. Det var flera som gärna ville vara med i studien men det var endast två som hade 

barn i den svenska skolan, vilket var viktigt för att kunna uppnå syftet med uppsatsen  

Två av intervjuerna utfördes i ett enskilt rum på skolan där jag jobbar. Eftersom två av 

deltagarna var mina egna elever utfördes de intervjuerna på universitetsbiblioteket. Detta 

gjordes för att neutralisera lärare-elev-relationen. Alla intervjuer utfördes enskilt vilket kändes 

viktigt eftersom informanterna, själva, i lugn och ro skulle ta ställning och svara på frågorna 

och inte påverkas av andras svar. Jag inledde alla intervjuer med att upprepa uppsatsens syfte 

och att informera dem om att deras medverkan var helt anonym. De blev också upplysta om 

att de, när som helst, kunde avbryta sin medverkan och att inspelningen och anteckningarna 

skulle raderas när uppsatsen var färdig. Innan vi började intervjun fick de också komma med 

eventuella frågor. Under alla intervjuer utgick jag ifrån samma frågor (se bilaga).  

Följdfrågorna skiljde sig dock åt. I vissa intervjuer krävdes fler följdfrågor för att få 

uttömmande svar medan det i andra knappt behövdes några alls. Intervjuerna tog 50 till 80 

min vardera. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Det kändes angeläget att senare, i lugn 

och ro, kunna bearbeta materialet och därför bandades samtalen. Under intervjuerna förde jag 

anteckningar. Det kan, enligt Johansson & Svedner (2010), vara ett bra sätt för att få fram 

naturliga pauser mellan frågorna vilket är ett effektivt sätt för att få så uttömmande svar som 

möjligt.  Anteckningarna kom tillsammans med ljudupptagningen, till stor användning när jag 

skulle sammanställa resultatet eftersom de sammanfattade viktiga punkter i intervjuerna.  

6.5.  Analysmetod 
Som tidigare skrivits spelades varje intervju in med en mobiltelefon. Ganska direkt efter 

intervjuerna sammanfattade jag det viktigaste genom att lyssna på inspelningarna och utgå 

ifrån minnesanteckningarna. Det var en fördel att göra sammanställningen nära inpå 

intervjuerna eftersom jag då hade dem färskt i minnet.  

Jag har valt att inte transkribera hela intervjuerna. Anledningen till det är främst att det är 

tidskrävande och att jag i min studie inte fann det nödvändigt eftersom jag kunde besvara 

mina forskningsfrågor ändå. Jag har dock valt att transkribera de delar där citaten som finns i 

uppsatsen finns med. Istället för att transkribera hela intervjuerna koncentrerade jag mig på att 

utförligt sammanfatta dem. Jag anser att jag genom det erhöll de viktiga delarna som jag 

behövde för att utföra min analys. Utöver det lyssnade jag igenom det inspelade materialet 

flera gånger för att inte missa viktig information. När jag redovisar citat i uppsatsen har jag 

valt att återge dem språkligt korrekt. Anledningen till det är att jag ville fokusera på innehållet 

i dem och inte på språkliga avvikelser. Jag ville inte heller att medverkarna skulle utpekas och 

stigmatiseras. Det är en motivering som även Kvale & Brinkmann (2014) tar upp.  

När jag sammanfattade intervjuerna utgick jag ifrån rubrikerna i intervjufrågorna. I de första 

sammanfattningarna blev textmängden ganska stor så i ett andra skede arbetade jag med att 

förkorta och verkligen få fram det mest relevanta för syftet och frågeställningarna. Utifrån 

sammanfattningarna formulerade jag följande underrubriker som jag använde mig av i 
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resultatdelen; bakgrund, språkmiljön i hemmet, synen på modersmål och synen på 

modersmålsundervisning. I analysen har jag kopplat ihop informanternas svar med mitt syfte 

och frågeställningar. Jag återger informanternas attityder till modersmål och 

modersmålsundervisning. Jag redovisar sedan hur svaren motiveras och har hittat 

gemensamma nämnare som jag återger som rubriker identitet, kommunikation med släktingar, 

framtiden, trygghet, modersmålsundervisningens påverkan på svenskan och andra språk, 

organisation och utformning av undervisningen, krav utifrån. Anledningen till att jag har valt 

just dessa underrubriker är att de svarar på frågeställningarna i uppsatsen, d.v.s. vad jag kan se 

för orsaker till deras attityder. Jag har försökt hitta likheter/olikheter i deras svar och härleder 

dem till tidigare forskning. Sist i analysen redovisar jag svaren på hur informanterna ser på 

samhällets attityder under rubriken ”Hur upplever informanterna samhällets syn på 

modersmål?” 

6.6. Validitet och reliabilitet  
Jag är väl medveten om att jag utifrån denna studie inte kan dra några generella slutsatser. 

Informanterna har inte slumpats fram utan valts ut av mig. Det jag har fått fram i min 

undersökning går inte att applicera på en större grupp. Men undersökningen visar fyra 

exempel på hur invandrarföräldrar upplever modersmål och modersmålsundervisning. Det är 

deras tankar som belyses i den här uppsatsen. Reabiliteten betyder att andra forskare 

oberoende av varandra ska kunna utföra denna studie och komma fram till samma slutsats.  

Ett sätt att höja reabiliteten är att utgå ifrån samma frågor (Johansson & Svedner 2010) och 

det har jag gjort (se bilaga 1) dock har följdfrågorna skiljts åt. Men jag anser att min 

undersökning håller hög reabilitet eftersom jag har utfört alla intervjuer på samma sätt och 

därefter bearbetat materialet efter samma principer.  

6.7. Forskningsetiska principer 
Jag anser att konfidentialitetskravet uppfylls i denna uppsats. Alla informanter blev innan 

intervjuerna informerade om syftet med intervjuerna och uppsatsen. De fick också veta att de 

närsomhelst hade rätt att avbryta sin medverkan och att inspelningen skulle raderas när jag var 

färdig med min studie. Jag berättade att det insamlade materialet endast skulle användas för 

den här studien och därefter förstöras. Informanterna informerades också om att jag i 

uppsatsen skulle använda fingerade namn för att i största mån undvika att information skulle 

kunna härledas tillbaka till dem. 

7. RESULTAT 

7.1. Intervju med Leila  

7.1.1. Bakgrund  

Leila är 43 år gammal och är född i Ryssland (f.d. Sovjetunionen). När hon var 15 år gammal 

flyttade hon till Moldavien som då var en delrepublik i Sovjetunionen. När Leila får frågan 

om vilket språk hon anser vara sitt modersmål så känner hon sig lite kluven. Det första språk 

hon kom i kontakt med och som hon mest kommunicerade på fram till årskurs åtta var ryska. 

Trots det känner hon att hennes modersmål är rumänska som är det dominerande språket i 
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Moldavien. Det är också det språk som hon alltid har kommunicerat med sin mamma på. Men 

eftersom hon kan ryska bäst så säger hon att hon kanske har två modersmål (rumänska och 

ryska). När jag frågar henne varför hon känner så starkt att rumänska är hennes modersmål 

svarar hon att hennes temperament är mer rumänskt än ryskt. Hon menar att den ryska 

mentaliteten är kall och att rumänska människor är varmare och mer välkomnande Hon 

känner att ”allt, allt allt” i henne är rumänskt och förklarar det med att uppväxten i Ryssland 

med pappans släkt var en ”katastrof” och att hon känner en stark tillhörighet till sin mor som 

pratar rumänska. ”Det var mamma som gav mig känslan av att det var hos henne jag hörde 

hemma”. 

Under skoltiden var Leilas huvudsakliga undervisningsspråk ryska. När familjen flyttade till 

Moldavien var Leila 15 år. Då fick de välja mellan två olika skolor, en med ryska som 

undervisningsspråk och en med rumänska. Hennes mamma valde då den ryska skolan 

eftersom Leila kunde det språket bäst och var sen tidigare van att studera på det. Hon valde 

dock rumänska som andraspråk och cirka 40 % av undervisningen var på rumänska. Historia 

och språkhistoria läste hon på rumänska eftersom staten ansåg det vara viktigt att lära sig om 

landets kultur och historia. 

Själva undervisningen i modersmål upplevde hon som svår. Hon menar att hon var en 

”bondtjej från landet” och hade inte tid att studera hemma eftersom hon var tvungen att 

arbeta med familjens jordbruk. Hon tyckte att det var svårt att lära sig nya ord och upplevde 

att hon inte fick så mycket hjälp ifrån lärarna. De kom bara med lite råd och brydde sig inte så 

mycket. En person som hade stor betydelse för Leila var en bibliotekarie som fanns på skolan. 

Än idag kan hon minnas hennes namn. Hon hjälpte eleverna väldigt mycket med litteratur och 

att lära in nya ord. Leila hade inte, innan hon började studera rumänska i Moldavien, lärt sig 

skriva på rumänska utan använde det bara som talspråk. Hon kände därför att det var väldigt 

jobbigt och svårt att skriva uppsatser i skolan. Ryska och rumänska har olika alfabet och det 

tyckte hon var mycket jobbigt. I skolan skrev de rumänska med ryska bokstäver vilket var 

förvirrande. Än idag känner hon att hon inte kan skriva på rumänska men läsa går däremot 

bra. Efter gymnasiet studerade Leila till läkarsekreterare och textillärare och hon jobbade bl.a. 

på en garnfabrik och som volontär för utsatta kvinnor. Så småningom träffade Leila en man 

som kom från Yemen. De gifte sig och flyttade dit och där föddes hennes två äldsta barn, en 

flicka 1992 och en pojke 1998. De två äldsta barnen har således, till stor del, vuxit upp i 

Yemen där arabiska är officiellt språk. Leila lärde sig också arabiska när hon bodde i Yemen. 

7.1.2. Språkmiljön i hemmet och synen på modersmål 

Leila kom till Sverige 2008 och födde samma år två barn (tvillingar). Hennes äldsta barn var 

då 16 och 10 år. Idag bor hon själv med de tre yngsta barnen. Hon är skild ifrån barnens 

pappa som bor i en annan del av landet. Barnen träffar honom några gånger per år.  Idag är 

Leila särbo med en svensk man och han är ofta hemma hos dem. Hemma pratar Leila ryska 

med barnen men när särbon är med så försöker hon prata svenska eftersom han inte förstår 

ryska.  

Leila tycker att det är viktigt att prata ryska med barnen eftersom hon vill att de ska kunna 

kommunicera med sin rysk-moldaviska släkt. När jag frågar henne varför hon pratar ryska 
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med barnen och inte rumänska så tror Leila att det beror på att barnens pappa inte pratar 

rumänska och att det naturliga språket för dem har varit ryska från början. Därför har de 

automatiskt fortsatt att kommunicera på det språket. Hon känner också att ryskan känns 

naturligare än svenskan eftersom hon då ”inte behöver tänka” och kan lättare berätta det hon 

känner. För Leila är det viktigt att barnen lär sig sitt modermål och hon ser bara fördelar med 

att kunna många språk. Därför har hon köpt in ryska tv-kanaler och låter barnen lyssna och 

titta på tv för att få höra ryska så mycket som möjligt. Hon säger att hon vet att ju fler språk 

man kan desto lättare är det att lära sig nya. Leila ser nästan bara fördelar med att prata sitt 

modermål med barnen men säger att det ibland kan bli lite problematiskt med den svenska 

särbon. Han känner sig ibland utanför när de pratar ryska med varandra och hon menar att hon 

då känner sig dum för det ”är inte fint” att utesluta någon så. Men å andra sidan så tycker hon 

att särbon borde lära sig lite ryska. 

När vi kommer till frågan om barnens modersmål så är språksituationen lite speciell och Leila 

upplever familjens språksituation som problematisk. Den äldsta flickan som idag är 22 år har, 

enligt Leila, två modersmål, arabiska och ryska. Hon var 16 år när hon kom till Sverige och 

gick alltså till största delen grundskolan i Yemen och undervisades då på arabiska.  Sonen, 

som idag är 16 år har haft lite problem med var han hör hemma. Han behärskar ryska mycket 

bra muntligt men har glömt stora delar av arabiskan och känner att svenska är det språk han 

själv vill ha som modersmål. Han brukar säga: ”Jag pluggar svenska som andraspråk på 

skolan men jag känner att det är mitt modersmål, varför?” Han har aldrig lärt sig skriva på 

ryska, det språket han kan prata bäst, men han kan skriva, läsa och tala på svenska så han 

själv vill ha svenska som sitt modersmål.  Leila menar att de yngsta barnens modersmål är 

svenska trots att hon hela tiden försöker prata ryska med dem. När jag frågar henne varför hon 

säger att deras modersmål är svenska när hon, som är deras mamma, nästan bara pratar ryska 

med dem svarar hon att det beror på att de alltid svarar henne på svenska. Men hon ger inte 

upp utan tänker fortsätta att prata ryska med dem för hon är övertygad om att de en dag 

kommer att svara henne på ryska. 

Leila ser familjens språkbakgrund som problematisk för barnen. Det händer att de frågar 

henne varifrån de egentligen kommer. När någon i skolan frågar de yngsta barnen varifrån de 

kommer brukar de säga att ”mamma är från Ryssland, pappa från Yemen och vi föddes här”.  

Men Leila poängterar gång på gång hur viktigt hon tycker det är att barnen lär sig ryska. Hon 

läser ofta skönlitteratur för dem på ryska för att de ska utveckla språket. Hon läser dock även 

en hel del på svenska för dem. Anledningen till det är att Leila själv vill utveckla sin svenska 

och ”jobba på sin brytning”. Om barnen får välja lässpråk så väljer de svenska eftersom de 

förstår det bäst. Men Leila är bestämd och varierar lässpråken. Två till tre dagar i veckan läser 

hon bara på ryska.  

7.1.3.  Synen på modersmålsundervisning 

Första gången Leila fick höra talas om modersmålsundervisning var genom barnens lärare 

som undrade om hon ville att hennes barn skulle ha det. Hon tycker att det är en helt 

fantastisk möjlighet och kan inte föreställa sig att någon som flyttar till Ryssland ska få 

modersmålsundervisning. ”Jag har haft tur som får bo här med mina barn”. Leila tror inte att 
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hennes barn kommer att flytta från Sverige men menar att modersmålsundervisning är positivt 

och berikar landet. Hon menar att ju fler språk invånarna i ett land kan desto bättre är det. 

När äldsta sonen kom hem med en blankett om modersmålsundervisning blev det lite 

komplicerat eftersom de inte visste vilket språk de skulle fylla i. I Yemen hade han bara läst 

på arabiska men här i Sverige var familjens kommunikationsspråk ryska. De båda äldsta 

barnen valde då själva att ha ryska som modersmålsundervisning, trots att de aldrig hade bott i 

Ryssland. I dagsläget läser inte äldsta sonen, som nu går gymnasiet, modersmål. Anledningen 

till det är att han själv känner att han inte orkar med eftersom det är så många andra ämnen 

som han måste klara. Han tyckte att det blev för mycket och Leila respekterade hans val och 

menar att han kan ryska om han vill. Den äldsta dottern, som idag läser på folkhögskola, läste 

modersmål ända fram till studenten. De två yngsta barnen har ganska nyligen börjat 

förskoleklass och båda har modersmålsundervisning i ryska. De tycker att det är roligt och vill 

verkligen gå på lektionerna. Men Leila säger att om de inte hade velat gå så hade hon 

övertalat dem eftersom hon tycker att det är otroligt viktigt att de lär sig sitt modermål så att 

de kan kommunicera med sin mormor som förutom rumänska även pratar ryska. För Leila så 

känns modersmålsundervisningen allra viktigast för de yngsta barnen eftersom de inte kan 

ryska som de äldre barnen.  

Leila tycker att undervisningen i modersmål fungerar bra. Barnen lär sig mycket och har 

redan läxor. Hon upplever dock att det är stor skillnad på den ryska modersmålsläraren och 

svenska lärare. Hon berättar att de ryska lärarna har ett annat förhållningssätt till barnen än de 

svenska. Från årskurs tre måste de tilltala läraren med ”ni” men innan dess är läraren mer på 

barnens nivå och de lär sig genom lek.  Mycket handlar dock om att de ska repetera och lära 

sig utantill och detta är något som Leila tror att barnen kommer att tröttna på och tycka är 

tråkigt, speciellt den yngsta pojken. Undervisningen sker en dag i veckan på dagtid och 

läraren kommer in i det vanliga klassrummet och har undervisningen i en del av det ordinarie 

klassrummet 

Leila ser egentligen inga nackdelar alls med modermålsundervisningen i sig men skulle vilja 

att hennes barn fick gå i en riktig klass och vara i ett eget klassrum. Hon tror att de skulle lära 

sig bättre tillsammans med andra än ensamma med läraren i samma rum som de andra barnen. 

Men problemet är att det är för få ryska barn på skolan för att det ska kunna bli en klass. Hon 

är positiv till kontakten hon har med modersmålsläraren. Han ringer ofta hem och berättar hur 

det går i skolan.  

På frågan hur hon uppfattar att samhället ser på modersmål så har hon själv bara stött på 

positiva reaktioner till att hon pratar sitt modersmål men hon vet att det finns människor i vårt 

samhälle som bara tycker att vi ska prata svenska här. Leila avslutar med att jämföra Ryssland 

med Sverige och säger att Sverige är mycket öppnare och friare och att man här får göra vad 

man vill. I Ryssland är det inte så. De ryska människorna har haft det svårt .”Sverige är ett 

rikt land och då menar jag inte på pengar utan på mentalitet och kultur”. 
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7.2.  Intervju med Maria 

7.2.1. Bakgrund 

Maria är 32 år och kommer ursprungligen från Slovakien. Hon tillhör en ungersk minoritet i 

Slovakien och har därför ungerska som modersmål.  Efter avslutade gymnasiestudier flyttade 

hon vid 18 års ålder till Ungern, det land som hennes man kommer ifrån. I Ungern studerade 

hon och forskade om centraleuropeisk historia, kultur, lingvistik och litteratur. Utöver det 

läste hon också en ettårig tolkutbildning och blev tysk-slovakisk tolk. Maria har 

huvudsakligen alltid undervisats på ungerska i skolan.  Men hon har studerat slovakiska och 

kan flera andra språk; franska, engelska, svenska och tyska. Det språk, efter ungerska, som 

hon helst talar och kan bäst är tyska. Efter studierna jobbade hon som tysk-ungersk tolk i 

Ungern. 

7.2.2. Språkmiljön i hemmet och synen på modersmål 

Maria kom till Sverige med sin familj, man och två barn år 2013. Hennes barn, en pojke som 

är sex år och en flicka som är tre år, är båda födda i Ungern. Huvudspråket hemma är 

ungerska och Maria pratar uteslutande med både sin man och sina barn. Hon berättar att 

barnen absolut inte vill att hon ska prata svenska. Om hon någon gång råkar prata svenska 

brukar barnen alltid ropa ”Nej mamma! Prata inte svenska!”.  Familjen har bott ganska kort 

tid i Sverige och när jag frågar Maria om hon tror att de så småningom kommer att börja prata 

svenska hemma är svaret bestämt nej. Hon menar att det enda språket som hon kan prata med 

sina barn på, trots att hon kan flera olika språk väldigt bra, är ungerska som är hennes 

modersmål.  Förklaringen hon ger till det är att djupa känslor kan man inte uttrycka på ett 

annat språk än sitt modersmål. Hon tror också att det allra bästa för barnen är om hon pratar 

ungerska eftersom det känns mest naturligt både för henne och för barnen.  

Maria tycker att det är otroligt viktigt att de pratar sitt modersmål hemma eftersom hon 

känner att det är angeläget att den ungerska kulturen och traditionerna lever vidare även här i 

Sverige. Andra fördelar som Maria ser med modersmål är att det utvecklar barnens hjärna 

mer. Hon menar att ju fler språk barnen lär sig desto lättare är det för dem att lära sig nya 

språk när de blir äldre. Hon ser bara fördelar med att lära sig många språk och säger att tack 

vare flytten till Sverige så har barnen lärt sig flytande svenska. Med det så menar hon att 

barnen har en bra grund.  På frågan om vilket modersmål hon anser att barnen har så är Maria 

säker på att det är ungerska och för henne känns det viktigt att barnen behåller sin ungerska 

identitet. Hon förstår att barnen kommer att bli påverkade av Sveriges kultur men hon vill 

hålla fast vid det ungerska språket och kulturen. Maria läser mycket skönlitteratur för barnen 

och då uteslutande på ungerska. På biblioteket, där de lånar böcker, finns det en bibliotekarie 

som kan ungerska och hon beställer böcker till Maria och barnen som hon tror passar dem. 

Men trots att Maria bara läser för barnen på ungerska gör hon dem bekanta med svensk 

litteratur. De läser böcker som Pippi Långstrump, Pettsson och Findus och Alfons Åberg och 

ofta är det böcker på svenska som hon själv översätter till ungerska. På det sättet får hon själv 

automatiskt lite språkträning. Hon tycker att det är viktigt att barnen får lära känna svensk 

litteratur och kultur eftersom de bor i Sverige. När jag frågar henne om hon någon gång 

brukar läsa på svenska så svarar hon att hon har gjort det ett fåtal gånger men att barnen inte 

gillar det. För dem känns det mest naturligt att hon läser ungerska. Det är det de är vana vid. 
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Förutom att läsa brukar Maria också hitta på egna sagor på ungerska och berätta för barnen 

och det är något de båda älskar.  

7.2.3. Synen på modersmålsundervisning 

Marias dotter går i förskola och sonen som går i förskoleklass. De båda deltar i 

modersmålsundervisning. Första gången Maria fick höra talas om modersmålsundervisning 

var strax efter att barnen hade börjat förkolan.  Det var deras lärare som berättade för Maria 

att barnen hade möjlighet att få modersmålsundervisning om de önskade. De blev väldigt 

överraskade och glada när de fick höra att de hade chans att få undervisning på ungerska. 

Något liknande finns inte i Ungern och familjen tycker att Sverige är ett fantastiskt land som 

ger flerspråkiga barn möjlighet att få modersmålsundervisning.   

För både Maria och hennes man var det självklart att barnen skulle ha 

modersmålsundervisning. Maria säger att det känns viktigt att barnen får höra andra personer 

utanför familjen som pratar ungerska för att få språklig variation.  Hon menar att barnen 

behöver få utmaningar och att hon själv ”bara är mamma” och inte barnens lärare.  Den 

ungerska modersmålsläraren var speciellt betydelsefull för sonen det första året då han hade 

det lite svårt med svenskan. Det var en lättnad för honom att ha någon att prata med som 

förstod honom och som han också förstod. Nu har han lärt sig svenska och har inga problem 

med att förstå lärarna och/eller göra sig förstådd men han tycker fortfarande väldigt mycket 

om att ha modersmålsundervisning. Båda barnen känner sig stolta över att de kan prata ett 

annat språk än svenska och Maria säger att modersmålsläraren jobbar mycket med att 

inkludera de svenska barnen i det ungerska språket. Genom att göra det får barnen visa upp 

sitt språk och lära de svenska barnen vissa ungerska ord. Detta är något som Maria tycker är 

väldigt bra. Hon märker att barnen är stolta och får känna sig speciella. Det Maria vet om hur 

modersmålsundervisningen är organiserad är att hennes son är den enda på skolan som har 

modersmålsundervisning i ungerska och får således enskild undervisning. Men hon tror att 

han skulle utvecklas mer om han fick gå i en klass och utmanas mer. Maria ser bara fördelar 

med modersmålsundervisning. Hon menar att det aldrig kan vara fel att lära sig språk. Hon är 

inte orolig över att det skulle ha någon negativ påverkan på svenskan. Hon menar tvärtom att 

det bara är positivt för språkutvecklingen.  

När vi kommer in på samhällets syn på modermålsundervisning menar Maria att vi i Sverige 

är väldigt öppna och toleranta mot andra språk. Hon har aldrig stött på några negativa 

kommentarer utan har bara fått positiv respons på att deras barn lär sig sitt modersmål. Hon 

menar dock att många tycker det är viktigt att man lär sig svenska om man ska bo i Sverige 

och det håller hon med om. Maria avslutar med att säga att hon tror att en stor anledningen till 

att hon vill att barnen ska kunna ungerska och känna till ungersk kultur och traditioner är att 

hon själv har upplevt hur det är att växa upp som minoritet och prata ett annat språk än landets 

officiella.  Under sin uppväxt i Slovakien kändes det alltid viktigt att prata ungerska hemma 

”ungeskan var min identitet” 
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7.3. Intervju med Chen 

7.3.1. Bakgrund 

Chen är en 33-åring kvinna som kommer ifrån Kina. Hennes modersmål är kinesiska och 

förutom det så behärskar hon engelska och svenska. Kinesiska var uteslutande det språk som 

pratades i hemmet under Chens barndom och också det språk som hon studerade på i skolan. 

Hon lärde sig engelska som ett främmande språk i skolan under 14 år och svenska har hon lärt 

sig i Sverige som ett andraspråk. Chen har en gedigen skolbakgrund. Hon studerade 10 år på 

universitetet i Kina och är biologingenjör. Hon har forskat i Sverige inom biologi. 

7.3.2. Språkmiljön i hemmet och synen på modersmål 

2007 kom Chen till Sverige för att forska och jobba på universitetet. Hon har två pojkar på tre 

och sex år som båda är födda i Sverige. Chen bor tillsammans med sin man och båda barnen. 

Hennes man har också kinesiska som modersmål så det naturliga språket i hemmet är 

kinesiska. För Chen är det otroligt viktigt att barnen lär sig kinesiska och hon pratar 

uteslutande på sitt modersmål med barnen. Pojkarna pratar dock ofta svenska med varandra 

och det upplever Chen som konstigt och problematiskt. Från början tyckte hon att det var 

roligt men nu säger hon att det inte är bra. Men hon menar att hon inte kan tvinga dem att 

prata kinesiska med varandra eftersom de då skulle ifrågasätta det och det vill hon inte. Men 

för henne är det otroligt viktigt att barnen behåller sin kinesiska identitet. ”De föddes i 

Sverige men de är också kinesiska”. Det händer ibland att den äldsta pojken säger att han är 

svensk eftersom han är född i Sverige och går i svenska skolan. Men då brukar Chen alltid 

berätta för honom att han är kines. ”Man kan prata flera språk men kan bara ha en 

nationalitet” En annan orsak är att familjen kanske kommer att flytta tillbaka till Kina i 

framtiden och kan de då inte prata kinesiska kommer det att bli svårt för dem, enligt Chen. En 

annan orsak till att Chen tycker att det är viktigt att barnen kan sitt modersmål är att de ska 

kunna kommunicera med sina morföräldrar som varje år besöker Sverige.   

Chen tycker att det är viktigt att man behåller sitt modersmål när man kommer till Sverige. 

Hon menar att svenska lär man sig ändå.  Chen läser mycket skönlitteratur för sina barn och 

hon läser uteslutande på kinesiska. Hon lånar ibland svenska böcker men översätter dem alltid 

till sitt modersmål.  Hon säger att det är viktigt att hon pratar och läser på kinesiska för dem 

eftersom de går på förskolan och i förskoleklass åtta timmar per dag och då hör de och läser 

på svenska hela tiden. När jag frågar henne varför hon läser svenska böcker och inte bara 

kinesiska säger hon att det är svårt att få tag på kinesisk litteratur. Hon menar också att det är 

viktigt för barnen att känna till svensk litteratur om de bor i Sverige och ska prata med sina 

svenska kompisar. ”Vi lever i Sverige och vi måste förstå svensk kultur”. Hennes äldsta son är 

också väldigt intresserad av fysik så hon läser även en hel del faktaböcker.  

7.3.3. Synen på modersmålsundervisning 

Chens yngsta son går i förskolan medan den äldre sonen går i förskoleklass. Båda barnen 

tycker om att gå i skolan men Chen berättar att det var problematiskt i början för den äldsta 

sonen eftersom han då inte kunde språket och kände sig inte trygg på förskolan. Chen fick 

information om modersmålsundervisning för första gången av en förskolelärare när hennes 

äldsta son var tre år. Familjen ansökte då om modersmålsundervisning. Den yngsta sonen har 
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inte modersmålsundervisning trots att familjen skulle vilja. Enligt Chen så har de ändrat 

reglerna på förskolan. Nu måste barnen vara fem år för att få modersmålsundervisning. 

Den äldsta sonen som idag går i förskoleklass har således haft modersmålsundervisning sedan 

han var tre år gammal. Chen tycker att det är bra och väldigt viktigt att han får undervisning 

på kinesiska och skulle vilja utöka timantalet som i dagsläget är en timma/vecka men det är 

inte möjligt enligt Chen. Sonen undervisas i en liten grupp tillsammans med tre andra barn 

som befinner sig på olika nivåer. Två av barnen har svårt att kommunicera på kinesiska och 

Chen menar att det inte är bra för hennes son eftersom han, enligt henne, inte får de 

utmaningar han behöver. Hon tycker inte att han lär sig så mycket pga. det. Sonen tycker att 

det är roligt att ha modersmålsundervisning men har inte lärt sig skriva än. Chen känner sig 

lite stressad och orolig över det eftersom hon jämför honom med barnen i Kina som vid sex 

års ålder kan skriva mellan 200-300 ord.  

När vi kommer in på utformningen av undervisningen tycker Chen att det är för mycket lek. 

Läraren har sagt till henne att han inte kan tvinga barnen att studera och menar att om de vill 

leka så ska de få göra det. Detta är Chen kritisk till. Hon menar att om de bara har en timmas 

modersmålsundervisning i veckan så borde de verkligen ”studera” på den timmen. För att 

effektivisera undervisningen tror Chen att det skulle vara bättre med 20 min/dag istället för en 

hel timma en gång i veckan. Hon menar att det är lättare att glömma det man har lärt sig om 

man bara har lektion en gång i veckan. Chen har pratat med läraren om detta men enligt 

läraren kan de inte få mer tid. För att utvecklas snabbare studerar familjen själva kinesiska 

hemma. Chen brukar fråga läraren om hans planeringar för att förbereda sonen så mycket som 

möjligt. Hon vill att han ska lära sig ”snabbt, snabbt” men tillägger att det är svårt att 

undervisa kinesiska hemma. Ibland ifrågasätter sonen varför de måste läsa och prata kinesiska 

hemma eftersom han ”är svensk”. Då brukar Chen svara honom att han inte alls är svensk 

utan kines. Hon känner att hon verkligen vill ”byta” hans tankar. När vi kommer in på för- 

och nackdelar med modersmålsundervisning ser Chen bara fördelar. Hon menar att barnen 

kan lära känna sin ”kinesiska identitet”. Om de ska flytta tillbaka till Kina i framtiden 

kommer det vara svårt om barnen känner sig svenska, menar Chen.  Det är viktigt att Kina är 

”hemma” och inte ”utlandet”.   

När det gäller samhällets syn på modersmål så tror hon att den enbart är positiv. Hon har 

aldrig stött på människor som har varit negativa till det utan alla har varit positivt inställda. 

Hon menar att de är lyckligt lottade som kan få modersmålsundervisning. ”Sverige accepterar 

många länder och vill att många kommer hit och utvecklar landet”. Hon menar att man vill 

hjälpa andra i Sverige 

7.4. Intervju med Sue 

7.4.1. Bakgrund 

Sue är 39 år och är uppvuxen i USA. Hennes modersmål är engelska och förutom det 

behärskar hon också franska och svenska. Hon säger dock att hon håller på att glömma bort 

franskan eftersom hon nu lär sig svenska.  Under hennes barndom pratades bara engelska i 

hemmet. Undervisningen i skolan var på engelska och hon läste franska som främmande 

språk i fem år. Sue utbildade sig till advokat i USA och forskar nu inom juridik.  
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7.4.2. Språkmiljön i hemmet och synen på modersmål 

Sue kom till Sverige för första gången i början av 2012. Tanken var att hon skulle stanna i ett 

halvår men hon mötte kärleken i en svensk man och så småningom, 2013, bosatte hon sig här 

permanent. Hon har två biologiska barn, En pojke och en flicka. Pojken bor med sin pappa i 

USA. Flickan bor här med Sue och går nu i årskurs åtta i den svenska grundskolan. I Sues 

hem finns, förutom dottern, även en svensk sambo och hans nioåriga son. Sue känner en stark 

samhörighet med sambons son och menar att han ser henne som sin mamma. Språket i 

hemmet är för det mesta engelska men det händer att Sues sambo och hans son pratar svenska 

med varandra. För att Sue och dotterns svenska ska bli bättre brukar familjen ha vissa 

tillfällen då det enda språket är svenska. När Sue träffade sin svenska sambo kunde hans son 

ingen engelska alls. Men under de år som har gått har han blivit flytande eftersom Sue bara 

har pratat engelska med honom. Sue menar att det är helt fantastiskt hur fort han har lärt sig 

och hur han helt naturligt byter mellan svenska och engelska beroende på vem han pratar 

med.  

När vi kommer in på betydelsen av modersmål menar Sue att det är viktigt för henne att 

hennes barn lär sig engelska. Det handlar både om att lära känna sin amerikanska identitet 

men också att engelska är ett världsspråk och genom att kunna det ges större möjligheter i 

framtiden när det handlar om att jobba och studera utomlands. Det är viktigt för Sue att 

förberedas för framtiden och att kunna engelska på en hög nivå. Sue säger också att det är 

viktigt att hennes barn ”känner sig som en riktig amerikan” och att deras språk känns 

naturligt för dem. Hon nämner att det är viktigt att dottern inte tappar språket eftersom hon 

måste kunna kommunicera med de amerikanska släktingarna. Det är dock inte viktigt att tala 

engelska hela tiden eftersom hon vill, att dottern, ska lära sig svenska nu. Därför försöker 

familjen att prata mer svenska hemma. Å andra sidan vill hon fortsätta att prata engelska med 

bonussonen så att hans engelska utvecklas ännu mer. Anledningen till det är att han ska känna 

sig som en i ”den amerikanska familjen” och samtidigt ha bra förutsättningar som vuxen när 

det handlar om jobb och studier i andra länder. ”Hela världen händer på engelska” 

När det handlar om ”bonussonen” så är språksituationen lite speciell. Sue menar att engelska 

också borde ses som hans modersmål eftersom han lika naturligt kommunicerar på det som på 

svenska. ”Han vet alla saker som en person som har engelska som modersmål gör, han har 

inga gaps som de som lär sig engelska i skolan, då är det ju hans modersmål på ett sätt”. 

Tyvärr ser inte skolan saken på samma sätt som Sue och det är hon kritisk till. Skolan menar 

att han inte har rätt till modersmålsundervisning eftersom engelska inte är hans modersmål. 

Sues dotter läser mycket skönlitteratur och då främst amerikanska böcker. Får hon välja själv 

så läser hon alltid på engelska. Det händer att hon läser på svenska men då är det alltid böcker 

som hon läser i skolan. Sue läser ibland för bonussonen och då läser hon på båda språken. 

Han tycker jättemycket om när hon läser på engelska och hon har därför provat att läsa 

”svårare” böcker för honom som egentligen är för en äldre åldersgrupp och det har fungerat 

bra.  

7.4.3. Synen på modersmålsundervisning 

Dotterns har haft det ganska kämpigt i den svenska skolan. Det var en stor omställning för 

henne att börja skolan i Sverige och att ha all undervisning på svenska. I USA hade hon 
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toppbetyg i de flesta ämnen och här får hon kämpa för att klara ett E eller D och det känns 

frustrerande. Men hon kämpar på och gör hela tiden framsteg. Sue menar att det är svårare att 

nå ett A i Sverige än det är i USA.  

När vi kommer in på modersmålsundervisning och hur familjen först kom i kontakt med 

ämnet berättar Sue att det var familjen själv som läste på om det och ansökte om att både 

dottern och bonussonen skulle få det. Tyvärr erbjöds inte bonussonen 

modersmålsundervisning eftersom skolan inte ansåg att det var hans modersmål.  Förra året 

hade dottern modersmålsundervisning. Anledningen till att de valde det då var att de vill ta all 

undervisning som de kunde för att utveckla språket.  Men tyvärr så låg den enda lektionen de 

hade i veckan utanför den ordinarie skoltiden. Det innebar att dottern var tvungen att vänta i 

90 min efter att hennes skoldag egentligen var slut. Studierna gick bra och dottern fick A i 

betyg. Det här året har undervisningen förlagts på en annan skola på fredagseftermiddagar kl. 

16.30. Dottern slutar sin ordinarie skoldag kl.15 så om hon skulle gå på 

modersmålundervisningen skulle hon behöva vänta i över 90 min och dessutom ta sig till en 

annan skola. Dottern har själv valt att inte gå på modersmålsundervisningen det här året. Sue 

menar att beslutet grundar sig i att dottern helst vill vara hemma och läsa själv på engelska. 

Hon menar också att hon inte lär sig så mycket utav undervisningen och Sue respekterar 

dotterns val eftersom modersmålsundervisningen var mer stressande än utvecklande för 

dottern. Undervisningen kändes, enligt dottern, nästan som ett straff, eftersom det innebar att 

hon utöver den ordinarie skolan, var tvungen att gå på ytterligare en lektion. Sue säger också 

att dottern inte fick de utmaningarna hon behövde. Gruppen bestod av tre – fyra elever och de 

andra eleverna var uppvuxna i Sverige vilket innebar att Sues dotter var på en helt annan nivå 

än de andra. Nu fungerar modersmålsläraren som hennes studiehandledare då dottern träffar 

honom en gång in veckan för att få hjälp med sina studier. Då handlar det inte om att hon lär 

sig engelska utan att han hjälper henne att förklara de svenska ämnena på engelska.  

För Sues dotter blir situationen också speciell när det handlar om skolämnet engelska. Hon 

har engelska med sina klasskompisar och Sue berättar att hon då får lära sig svenska ord 

istället för engelska när de har ord i läxa. Sue är kritisk och menar att ”skolan inte var redo 

för henne”. Hennes förslag på en lösning vore att istället för att dottern ska behöva ha 

engelska med resten av klassen skulle hon kunna ha modersmålsundervisning eller fördjupa 

sig i något på engelska. Sue menar dock att modersmålsfrågan gällande engelska är komplex i 

jämförelse med andra modersmål i Sverige. Barnen här lär ju sig engelska i skolan och om de 

som har engelska som modersmål dessutom får modersmålsundervisning så är ju det lite 

orättvist menar Sue. ”Det är ju lite lustigt att ge mer engelska till de eleverna som redan är 

bäst”. 

När vi kommer in på för- och nackdelar generellt med modermålsundervisning så säger Sue 

att det kan vara någonting bra. Det kan innebära att människor som talar samma språk känner 

tillhörighet till varandra och att det stärker identiteten. Hon drar paralleller till sin uppväxt i 

USA där människor läste t.ex. hebreiska på helgerna för att lära känna sina rötter. Hon 

poängterar dock att det inte får bli ett tvång utan det måste vara frivilligt. Hon ställer frågan: 

”Vad är det du lär dig egentligen? Om det är ditt modersmål så har du ju en expert hemma.” 

Fokus, enligt, Sue måste i undervisningen ligga på att skriva och läsa eftersom det inte är 
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något som man lär sig naturligt hemma. Men hon understryker att hon gillar själva idén med 

modersmålsundervisningen men att man borde tänka över vad den ska innehålla och hur den 

ska organiseras. 

När vi kommer in på samhällets syn på modersmål så säger Sue att hon bara har stött på 

positiva reaktioner. Hon har inte så mycket att säga angående denna fråga mer än att hon har 

mötts av positiva kommentarer som att ”modersmålundervisning är en möjlighet för barnen” 

och att det är ”klart att hon ska välja det”. 

8. ANALYS 

8.1. Vilka attityder till modersmål uppvisar mina informanter?  

I denna uppsats är svaret på min första fråga väldigt tydlig. Alla informanter uppvisar positiva 

attityder till modersmål. De menar alla att det är viktigt att behålla sitt modersmål här i 

Sverige. Mitt resultat överensstämmer väl med Skolverkets rapport (2002) där majoriteten av 

föräldrarna är positivt inställda. Resultatet i Tvingstedts attitydsundersökning (2011) visar 

även det att föräldrarna överlag är positivt inställda till modersmål. Föräldrarna i min 

undersökning menar att det är en förmån att få bo i ett land där det tillåts att utveckla sitt 

modersmål.  

8.2. Vad finns det för orsaker till deras attityder? 

8.2.1. Identitet 

Utifrån mina intervjuer om modersmål återkommer ett ord i nästan alla intervjuer och det är 

identitet. För tre av fyra informanter är modersmålet en stor del av den nationella identiteten. 

Maria menar att det är viktigt för familjen att de håller fast vid den ungerska identiteten som 

för henne handlar om att kunna språket och känna till landets kultur. I intervjun med Chen 

framkommer det ännu tydligare hur viktigt hon anser att språket är för den kinesiska 

identiteten. Hon säger uttryckligen att barnen föddes i Sverige men att de är kinesiska. Chen 

menar att man kan behärska flera olika språk men att man bara kan ha en nationalitet. För 

henne är det otroligt viktigt att barnen behåller sin kinesiska identitet. Även Sue säger att det 

är viktigt att hennes barn känner sig som riktiga amerikaner och att modersmålet känns 

naturligt för dem. Ladberg (2003) skriver att familjens språk är viktigt och kan aldrig ersättas 

av något annat. Modersmålet handlar om att höra samman och att prata samma språk. I mina 

intervjuer framkommer det tydligt att denna samhörighet är viktig för mina informanter.  

Här är också Leilas definition på modersmål intressant. Hon menar att hennes modersmål är 

rumänska, trots att hon är uppvuxen i Ryssland och behärskar det ryska språket bättre. Men 

hon poängterar flera gånger att rumänska är hennes modersmål eftersom hon kände att det var 

hos sin mamma som hon hörde hemma och att hennes mentalitet är mer rumänsk än rysk. 

Ladberg (2003) menar att valet att välja bort modersmål också handlar om identitet. Hon 

skriver att människor som väljer bort sitt modersmål ofta har stött på negativa reaktioner som 

har varit riktade mot språket eller folket. Att Leila föredrar rumänska som modersmål framför 

ryska hör således ihop med hennes uppväxt i Ryssland som hon upplevde som negativ. Men 

det intressanta här är att det är Leilas egna negativa känslor inför språket och kulturen som 
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gör att hon inte ser ryska som sitt modersmål Hennes identitet är rumänsk och till den 

rumänska identiteten hör också språket.  Leilas definition av modersmål stämmer också väl 

överens med Skutnabb-Kangas (1981) ”attityd-kriterium”. Skutnabb Kangas menar att en 

definition av vad ett modersmål är utgår ifrån att modersmålet är det språk man identifierar 

sig med. Språket är då en symbolisk representation för gruppen vilket det tydligt är för Leila.  

När Maria berättar om sina erfarenheter av att växa upp som en ungersk minoritet i Slovakien 

blir det också väldigt tydligt hur viktigt språket är för identiteten. Hon säger att ungerskan var 

hennes identitet och att det var väldigt viktigt för familjen att prata sitt modersmål hemma.  

För Maria är barnens ungerska identitet viktig och när Chen säger att hon vill ”byta” sonens 

tankar när han säger att han är svensk blir kopplingen modersmål – identitet klar. Även Sue 

pratar om den ”amerikanska identiteten” som betydelsefull. För Leilas barn, däremot, är 

språket/identiteten lite mer komplicerad. Hennes barn är uppvuxna i olika länder med olika 

språk men ändå märks det att språket hör ihop med identiteten och vem man är. Ett exempel 

på det är när Leila berättar om sina barn som känner sig lite vilsna när det handlar om identitet 

och språk. De små barnen brukar fråga varifrån de egentligen kommer och mellansonen 

känner att svenska är hans modersmål trots att han inte började prata det förrän han var 10 år. 

Här kommer frågan om vad ett modersmål egentligen är in. Är det det språk man kan bäst 

eller det man identifierar sig med? Kan man ha flera olika modersmål?  Enligt Skutnabb 

Kangas (1981) kan en persons modersmål variera under en och samma tidpunkt. Men det som 

blir så tydligt här är att Leilas tonåring känner sig vilsen i sin identitet och inte riktigt vet var 

han hör hemma. Det visar klart att språk och identitet hör ihop. Ladberg (2003) menar att det 

är viktigt att barnen får utveckla så många språk som möjlig under så lång tid som möjligt 

eftersom man aldrig kan veta vilka behov språken kommer att fylla i barnens framtid. Leilas 

mellanson har inte utvecklat sina två modersmål, ryska och arabiska, parallellt, vilket kan ha 

bidragit till att han nu är osäker på sin språkliga identitet.  Ladber skriver vidare att ett barn 

som tvivlar på sitt språk och sin identitet blir osäker på sig själv och den osäkerheten tas med 

in i det nya språket.  

I Sues familj är modersmålsbegreppet centralt. Sue hävdar att bonussonen har två modersmål, 

svenska och engelska eftersom han behärskar engelska som en infödd amerikan. Men skolan 

menar att han inte har rätt till modersmålsundervisning. Frågan om vad ett modersmål är blir 

återigen intressant. Skutnabb Kangas (1981) menar ju att ett språk kan ses som ens 

modersmål om man själv identifierar sig med språkets kultur och förknippar sig med 

språkgruppen. Så om Sues bonusson själv känner att engelskan är hans modersmål, borde det 

då inte anses vara det?  

Informanternas svar kring varför det är viktigt med mordemål stämmer väl överens med 

tidigare forskning. I Skolverkets attitydstudie från 2002 är ett av de starkaste skälen till varför 

det är bra att utveckla sitt modersmål, att det är bra för elevernas identitetsutveckling. I Spetz 

(2013) studie framkommer det att ett av de tydligaste argumenten för utveckling av 

modersmålet är att det stärker den kulturella identiteten. 
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8.2.2. Kommunikation med släktingar 

Informanterna tar upp kommunikationen med släktingar som ett annat skäl till varför det är 

viktigt att deras barn lär sig sitt modersmål Leila säger att det är viktigt att barnen kan 

kommunicera med sin rysk-moldaviska släkt och Chen menar att det är viktigt för henne att 

barnen kan kommunicera med sina morföräldrar som varje år kommer på besök. I Sues familj 

är familjesituationen lite annorlunda då hennes sambo, som har svenska som modersmål, hade 

en son när de träffades. Men under den tid som de har varit tillsammans har hans engelska 

utvecklats så bra att Sue menar att det också borde ses som hans modersmål. Hon säger också 

att det är viktigt att han kan kommunicera på engelska för att känna sig hemma i ”den 

amerikanska familjen”. Ladberg (2003) framhåller att barnen behöver utveckla sitt modersmål 

för att, som vuxna, kunna kommunicera med sina släktingar. Vidare skriver hon att en 

människas språk hör ihop med vilka man känner samhörighet med.  Denna samhörighet är 

något som alla mina informanter ser som viktig.  

 Kommunikationen med släktingar som ett skäl till att utveckla sitt modersmål framkommer 

även i tidigare forskning. Både i Tvingstedts (2011) och Spetz (2013) studie menar många 

föräldrar att det är en fördel om barnen kan sitt modersmål eftersom det underlättar och 

kommunikationen med släktingar. På så sätt stärks kontakten med släkten i hemlandet (Spetz 

2013). 

8.2.3. Framtiden 

Tre av fyra informanter pratar om modersmålet och framtiden. Maria och Chen är osäkra på 

om de kommer att stanna kvar i Sverige och menar att om de flyttar tillbaka till sina 

hemländer så är det av största vikt att barnen behärskar hemlandets språk. Sue pratar om 

framtiden i den bemärkelsen att engelskan är ett världsspråk och att hennes barn tack vare 

engelskan kommer att få större möjligheter i framtiden när det gäller att bosätta sig i andra 

länder och/eller att söka jobb utomlands. Ladberg (2003) menar att man bör låta barnen 

utveckla så många språk som möjligt under så lång tid som möjligt eftersom man inte kan 

veta vilka behov språken kommer att fylla i framtiden.  

8.3. Vilka attityder till modersmålsundervisning uppvisar mina 

informanter? 
Alla fyra informanter är i likhet med Skolverkets undersökning (2002) överlag positiva till 

modersmålsundervisning. Både Leila och Maria menar att det är en fantastisk möjlighet att ha 

förmånen att få ha modersmålsundervisning. De säger att något liknande inte finns i deras 

hemländer. Maria berättar att hon blev väldigt positivt överraskad när deras barn erbjöds 

modersmålsundervisning.  Hon menar att Sverige är ett fantastiskt land som erbjuder denna 

möjlighet. Detta håller Leila med om och säger att hon har haft tur som får bo här med sina 

barn. Chen säger att de är lyckligt lottade som kan få undervisning i sitt modersmål här i 

Sverige. Men trots att attityderna till modersmålsundervisning främst är positiva framkommer 

det även en del kritik. I likhet med tidigare forskning (Skolverket 2002; Spetz 2013) 

genomsyras deras svar av en del negativa attityder när det handlar om själva undervisningens 

organisation och vilken funktion den har för barnen. För tre av föräldrarna överväger ändå 

fördelarna med undervisningen medan undervisningen var mer stressande än givande för Sues 

dotter och hon har valt att sluta. Men Sue menar trots det att modersmålsundervisning kan 
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vara någonting bra men att det aldrig får bli ett tvång. Enligt henne är det viktigt att tänka 

igenom hur modersmålsundervisningen ska organiseras och vad den ska innehålla. 

8.4.  Vad finns det för orsaker till deras positiva attityder? 

8.4.1. Trygghet 

Två av föräldrarna i min undersökning nämner ordet ”trygghet”. Maria säger att 

modersmålsläraren var speciellt betydelsefull för sonen i början då han inte kunde 

kommunicera så bra på svenska. För honom var det en lättnad att få prata på sitt modersmål 

med någon som verkligen förstod honom och fortfarande, fastän han idag pratar väldigt bra 

svenska, tycker han om att gå på modersmålsundervisningen.  Chen berättar att hennes äldsta 

son inte kände sig trygg på förskolan till en början när han inte hade modersmålsundervisning 

eftersom han inte förstod vad personalen sa.  Sambandet mellan modersmål och trygghet för 

de yngre barnen är något som Ladberg (2003) framhåller. Hon menar att när ett litet barn 

kommer till en helt ny miljö där nästan allt är okänt innebär det en trygghet om någon kan 

prata barnets modersmål. Både Chens och Marias svar överensstämmer med det Ladberg 

skriver. I Tvingstedts (2011) studie framkommer det också att föräldrarna upplever att 

modersmålsundervisningen ger barnen trygghet. 

8.4.2. Modersmålsundervisningens positiva påverkan på svenskan och andra språk 

Tre av mina informanter har uppfattningen om att språkinlärningen i svenska inte påverkas av 

modersmålsundervisningen. Leila säger uttryckligen att ”ju fler språk man kan desto lättare 

är det att lära sig”. Maria delar den uppfattningen och menar att modersmålet utvecklar 

barnens hjärna och att det aldrig kan vara fel att lära sig språk. Chen uttrycker ingen oro 

angående att barnen inte skulle lära sig svenska. Hon menar att svenska lär de sig ändå. Även 

Skolverket (2011) tar i sitt kommentarsmaterial till modersmålsundervisning upp detta. De 

menar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man samtidigt har goda kunskaper i sitt 

modersmål. De båda språken fungerar då som stöd för varandra. Enligt Cummins (2001) så 

handlar inlärning om att elevens kognitiva engagemang tillsammans med identitetsinvestering 

är avgörande i inlärningsprocessen. Genom att ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter 

och bakgrund gynnas inlärningen eftersom elevens självkänsla och motivation ökar. Utifrån 

det synsättet så kan man säga att modersmålsundervisningen stärker elevernas identitet och 

således deras inlärning  

För Sues dotter är situationen lite annorlunda. I motsats till flera av de andra informanternas 

barn, som är födda i Sverige, kom hon hit när hon var 11 år för första gången. Hon kämpar 

hårt för att lära sig svenska och modersmålsundervisningen kändes stressande för henne. 

Dessutom har hon engelska som modersmål och det läser de svenska eleverna som 

främmande språk. Sues dotter deltar i de svenska elevernas engelskundervisning men det 

tycker inte Sue är någon ultimat lösning. Vid sidan av engelskundervisningen får dottern 

studiehandledning på modersmål och det tycker Sue fungerar bra. I Tvingstedts studie (2011) 

går meningarna isär angående om modersmålsundervisningen har någon inverkan på 

svenskan eller inte. En del är oroliga för att svenskan ska försämras medan andra, tvärtom 

menar att undervisningen i modersmålet har en positiv inverkan på det svenska språket. I 

Wingstedts (1998) och Spetz (2013) enkätundersökning om samhällets attityder till 
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modersmål så menar de som är mot modersmålsundervisning att det har en negativ påverkan 

på utvecklingen av svenska språket och en del menar att man istället för 

modersmålsundervisning borde få utökad svenskundervisning. Denna inställning delar inte 

mina informanter.  

8.5. Vad finns det för orsaker till de negativa attityderna? 

8.5.1.  Organisation och utformning av undervisningen  

Gemensamt för alla informanter är, att trots att de är positiva till modersmålsundervisningen i 

sig, så skulle de vilja ändra på hur den organiseras. Leila berättar att modersmålsläraren 

kommer in i barnens ordinarie klassrum och undervisningen sker då i en del av rummet 

samtidigt som de andra barnen jobbar med annat. Detta är Leila kritisk till. Hon menar att det 

skulle vara bättre om de fick ha modersmålsundervisningen med andra barn i ett eget 

klassrum. Hon tror att de då skulle lära sig mer. Maria har ungefär samma tankar som Leila. 

Hon menar att sonen skulle utvecklas mer om han fick ha modersmålsundervisning med fler 

elever som pratar samma modersmål. Men eftersom han är den enda på skolan som pratar 

ungerska är det svårt att ordna. Chen är kritisk till timantalet som i dagsläget är 60 min/vecka. 

Hon skulle vilja utöka det eller åtminstone sprida ut minuterna under en vecka. Hon menar att 

sonen hinner glömma mycket mellan gångerna. Hon är också kritisk till att det är för mycket 

lek på lektionerna.  Sues dotter, som nu har valt att sluta modersmålsundervisning, upplevde 

lektionerna ”som ett straff” eftersom de låg 90 min efter att hennes ordinarie undervisning var 

slut. Den här terminen har undervisningen dessutom flyttats till en annan skola och den 

faktorn har varit ytterligare en bidragande orsak till att dottern inte ha velat fortsätta.  

Informanternas kritik kring organisationen är tydlig. Detta är också ett område som i tidigare 

forskning ses som problematiskt. I Skolverkets rapport (2002) framgår det också att ett av 

problemområdena med modersmålsundervisningen är just organisationen. Kritiken handlar 

också om hur undervisningen utformas. Många av föräldrarna i Tvingstedts (2011) studie 

uttrycker i rapporten en oro över att undervisningen inte håller tillräckligt hög kvalitet. I Spetz 

(2013) rapport framkommer det att den största orsaken till att föräldrarna har valt bort 

modersmålsundervisningen är just att de är missnöjda med hur undervisningen bedrivs. Det är 

också en anledning till att Sues dotter har valt att inte delta i modersmålsundervisningen. 

8.5.2.  Krav utifrån 

I min undersökning framgår det speciellt att Chen känner sig stressad över att sonen inte lär 

sig tillräckligt mycket tillräckligt fort. Hon jämför honom med barnen i Kina som redan vid 

sexårs ålder kan över 200 ord. Chen är kritisk till att det leks för mycket på sonens lektioner 

och hon menar att han inte får de utmaningar han behöver. För att skynda på hans 

språkutveckling tar hon del av lärarens planeringar och undervisar honom själv hemma. Även 

Maria menar att hennes son inte får de utmaningar han skulle behöva för att utvecklas. Leila 

tror också att hennes barn skulle utvecklas mer om de fick gå i en riktig klass. Ett annat 

problem som två informanter tar upp är de stora skillnaderna på förkunskaper som finns i 

modersmålsklasserna. Chen säger att två elever i hennes sons klass har svårt att kommunicera 

på kinesiska och hon menar att det är negativt för sonens språkutveckling. Även Sue menar att 

dottern inte fick de utmaningar hon behövde pga. att de andra eleverna var på en helt annan 
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nivå än hennes dotter.  I Skolverkets rapport (2002) ses föräldrarnas höga krav som negativ 

påverkan på modersmålsundervisningen. 

8.6. Hur upplever informanterna samhällets syn på modersmål? 
I skolans styrdokument kan man tydligt utläsa att det är viktigt att främja och bevara språklig 

mångfald (Heidenstam & Milani 2012). Trots det upplever många med ett annat modersmål 

än svenska att samhällets syn är negativ och att det ses viktigare med svenska än modersmål 

och att modersmålsundervisning skulle leda till sämre kunskaper i svenska (Skolverket 2002). 

I både Wingstedts (1998) och Spetz (2013) studie framkommer förutom positiva argument för 

modersmålsundervisning även nationalistiska argument som är mot. Man menar då att 

modersmålsundervisningen har en negativ påverkan på svenskan och att det är kostsamt för 

Sverige. Även Cummins (2001)  hävdar att det, ifrån vissa grupper, finns krav på att barn med 

två språk ska assimileras och ge upp sitt modersmål om de ska lyckas. Tvåspråkighet ses då 

som ett problem och lösningen på det skulle då vara att eleven lämnar sitt språk och sin kultur 

utanför klassrummet. 

I denna uppsats har inte informanterna mött denna negativa inställning. Alla fyra upplever att 

samhällets syn på modersmål och modersmålsundervisning är positiv. Leila säger att hon bara 

har stött på positiva reaktioner men att hon vet att det finns människor som tycker att man 

bara ska prata svenska i Sverige. Både Maria och Leila jämför synen på 

modersmålsundervisning i Sverige med sina hemländer och menar att det är en fantastisk 

möjlighet som varken ges i Ryssland eller Ungern. Chen menar Sverige är ett land som 

accepterar många länder och som vill att många kommer hit och utvecklar landet. Även Sue 

håller med om att samhällets syn är positiv till modersmålsundervisning och att det ses som 

en möjlighet för de som läser det.  Men hon är negativ till att hennes bonusson inte, enligt 

skolan, har rätt till modersmålsundervisning. Trots att både han och familjen önskar att delta i 

undervisningen tillåts han inte det med motiveringen att ”engelska inte är hans modermål”.  

Detta går inte ihop med Skutnabb-Kangas (1981) åsikter om modermål. Hon menar att en 

person kan använda sig av olika språk under olika delar i sitt liv och att ens modersmål kan 

variera under olika perioder av ens liv. Vidare säger hon att förändringar av modersmålet ska 

ses som en rikedom om de inte är påtvingade utan frivilliga val hos individen 

9. RESULTATDISKSUSSION 
Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka vad en grupp föräldrar med 

invandrarbakgrund uppvisar för attityder till modersmål och modersmålsundervisning och få 

fram orsakerna till deras attityder. Utöver det ville jag också se hur de upplever samhällets 

attityder till modersmål och modermålsundervisning. Jag anser att syftet är uppfyllt och att jag 

i min uppsats har kommit fram till följande:  

Informanterna uppvisar positiva attityder till modersmål. Den tydligaste orsaken är att det 

stärker och utvecklar barnens identitet. De menar också att ett utvecklat modersmål 

underlättar kommunikationen med släktingar. Föräldrarna är positiva till 

modersmålsundervisning då de menar att det ger barnen trygghet och främjar deras 

språkinlärning.  Men kring modersmålsundervisningens organisation framkommer det en hel 
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del negativa attityder. Utöver det upplevs även kraven utifrån som en negativ faktor. När det 

kommer till hur informanterna ser på samhällets attityder till modersmål och 

modersmålsundervisningen är de alla enade om att attityden är positiv. 

Informanterna är i stort enade om att det är viktigt att bevara modersmålet när man kommer 

till ett annat land.  De menar också att undervisning i modersmål är någonting som är positivt. 

Men deras åsikter angående själva utformningen och syftet med modersmålundervisningen 

skiljer sig åt en del. Alla informanterna har olika modersmål och är uppvuxna i olika länder. 

Deras språkbakgrund är också olika. Maria och Leila är tvåspråkiga medan Chen och Sue är 

enspråkiga. Det är viktigt att påpeka att varje informant representerar en individ med en 

bakgrund och en nationalitet och det går inte att generalisera deras svar. Men det som är så 

intressant är att de alla, trots olika bakgrund och nationalitet, är enade om att modersmålet är 

någonting bra och att det hör ihop med identiteten.  

Alla informanter pratar om att språket utgör en viktig del i kommunikationen med släktingar 

och Maria och Chen funderar på att eventuellt återvända till sina hemländer så småningom. 

Sue pratar om engelskan som ett världsspråk och att det ger hennes barn framtidsmöjligheter. 

Här känns det dock viktigt att reflektera över deras svar angående modersmålet. Om man har 

som tanke att flytta hem med barnen blir behärskningen av modersmålet och 

modersmålsundervisningen än mer central än om man har som framtidsplan att stanna kvar i 

Sverige. En fråga som är värd att nämna här är om utfallet hade sett annorlunda ut om alla 

informanterna i studien hade haft som avsikt att stanna i Sverige. Det bör också poängteras att 

det inte heller går att jämföra engelskan med andra modersmål. Engelska läser svenska barn i 

skolan som främmande språk från årskurs ett. Svenska elevers engelska i nionde klass håller 

enligt Skolverket (2012) ”toppklass” och är jämförbart med Maltas som har engelska som 

officiellt språk. 

Alla fyra informanter är positiva till själva idén med modersmålsundervisning men de har alla 

något att säga om utformningen. Tre av fyra informanter har idag valt 

modermålsundervisning till sina barn, medan Sue och hennes dotter har valt att avstå. 

Anledningen beror, förutom tiderna och lokal, på att dottern känner sig stressad och vill 

fokusera på att förbättra svenskan. I den här frågan är det viktigt att påpeka att informanternas 

barns förutsättningar skiljer sig åt väsentligt. Det är en oerhörd skillnad på att vara född i 

Sverige och påbörja svensk skola redan i förskoleklass mot att komma hit som 11- åring. Sues 

dotters modersmål, engelska, är på en hög nivå både muntligt och skriftligt eftersom hon har 

bott i USA i över 10 år. Till skillnad ifrån de andra barnen hör hon ofta sitt modersmål i det 

svenska samhället. Hon har också gått i grundskolan i USA och huvudsakligen undervisats på 

sitt modersmål i över sex år. För Sue är oron, att dottern inte ska behärska svenskan 

tillräckligt bra, större än att modersmålet inte utvecklas mer. Det går således inte att jämföra 

Sues dotter med de andra informanternas barn vilket jag insåg relativt tidigt i undersökningen. 

Trots det anser jag att hennes tankar kring modersmålsundervisningen i allra högsta grad är 

intressant för denna uppsats. Det går dock att se likheter mellan Sues dotter och Leilas son 

som i dag går i gymnasiet och har valt bort modersmålsundervisning med samma motivering 

som Sues dotter. Han känner sig också stressad och behöver fokusera på de andra ämnena. I 
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en fortsatt studie skulle det vara intressant att utgå ifrån dessa äldre elever, som kom hit 

senare, och försöka få fram hur de själva ser på modersmål och modersmålsundervisning.  

För de andra informanternas barn som går i förskoleklass är situationen annorlunda. Deras 

barn har alla en väl utvecklad svenska för sin ålder och för informanterna är det otroligt 

viktigt med modersmålsundervisningen eftersom språket är vägen till den nationella 

identiteten. Jag kan, i de andra tre informanterna svar, se samma tendens när det handlar om 

oron att barnen ska mista sitt modersmål och därmed sin ursprungliga identitet. 

Modersmålsundervisningen, för dem, handlar mycket om att barnen inte ska förlora sina 

rötter. Både Maria och Chen nämner att det är en trygghet för barnen att ha 

modersmålsundervisning. Denna trygghet kan jag även i svaren se hos föräldrarna. Genom att 

barnen får möta fler personer som pratar deras modersmål blir det, förutom en utveckling av 

språket, en anknytning till den nationella identiteten för barnen vilket alla föräldrar värnar 

otroligt mycket om.  

Alla informanterna har något att säga angående undervisningens organisation. Viktigt att 

poängtera är dock att de barn i denna undersökning som i dagsläget har 

modersmålsundervisning går i förskoleklass och även om de följer samma läroplan och 

förordning som grundskolan så används inte modersmålets kursplan och kunskapsplan.  Ett 

gemensamt problem som informanterna nämner är klassutformningen. Både Leila och Maria 

menar att det hade varit bättre om deras barn hade fått gå i en riktig klass tillsammans med 

fler elever som pratar samma modersmål. Men en anledning till att det är på detta sätt är att 

det inte finns fler elever på skolan som pratar deras modersmål så frågan är hur man då skulle 

lösa det. Skulle man kunna samarbeta med andra närliggande skolor och på så sätt få större 

klasser? Men risken finns kanske då att fler väljer att inte delta i modersmålsundervisningen 

eftersom det eventuellt skulle medföra sämre tider och/eller att barnen måste transporteras till 

en annan skola. Det var just det som hände för Sues dotter.  

Nivågrupperingen är också något som nämns som problematisk. Chen menar att hennes son 

inte får de utmaningar han behöver eftersom de andra eleverna befinner sig på en mycket 

lägre nivå. När det gäller Chen kan jag, i hennes svar, utläsa en oro för framtiden och en stress 

över att sonen måste lära sig bättre kinesiska både i tal och i skrift. Planerna för familjen är att 

eventuellt återvända till Kina. Chen jämför hela tiden sonens läs- och skrivutveckling med 

barnen i Kina och hon menar att de ligger långt före hennes son. Det medför att Chen känner 

sig stressad. För att utveckla sonens modersmål ännu mer undervisar hon därför honom 

hemma.  I Skolverkets undersökning (2002) framkom det att föräldrarnas krav var något som 

var en bidragande orsak till negativa attityder till modersmålundervisningen. Chen vill 

självklart sina barns bästa men frågan är om inte hennes stress snarare stjälper än hjälper 

barnens språkutveckling i modermålet. 

I motsats till tidigare forskning menar mina informanter att samhällets syn på modersmål och 

modersmålsundervisning är positiv. Det är egentligen bara en av dem, Leila, som säger att det 

finns människor som inte tycker att man ska prata sitt modersmål i Sverige. Men hon själv har 

bara mött positiva reaktioner. Angående den här frågan så inser jag nu i efterhand att jag inte 

har lagt så mycket fokus på den. I intervjuerna berörde vi den bara kort och fokus i 
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intervjuerna låg på hur informanterna själva upplevde modersmål och 

modersmålsundervisningen. Det främsta syftet i denna uppsats var inte att analysera 

samhällets attityder. Därför valde jag att inte gå djupare in i den frågan. En annan orsak till att 

frågorna inom det ämnet inte utvecklades mer kan ha varit att informanterna inte har bott så 

länge i Sverige. Det hade kanske sett annorlunda ut om jag intervjuat föräldrar som hade bott i 

Sverige betydligt längre 

10. METODDISKUSSION 
I min uppsats valde jag att utföra en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer. Nu i 

efterhand, när studien är genomförd, kan jag konstatera att det var ett bra sätt för att komma åt 

informanternas tankar kring modersmålsundervisningen. I mina intervjuer kunde jag 

verkligen gå in på djupet och deltagarna fick möjlighet att själva reflektera kring frågor som, 

för dem, kändes viktiga. Gemensamt för alla informanter var att de verkligen ville berätta hur 

de ser på modersmål och modersmålsundervisning. I mina djupintervjuer fick de möjlighet till 

det. En anledning till att jag har valt att presentera mycket material om varje informant är att 

jag i min uppsats vill ge en personlig bild av dem. Jag kände också att det var viktigt att de 

verkligen fick komma till tals. I min frågeställning var en av frågorna att jag ville se hur 

föräldrarna upplevde samhällets attityder till modermål. I efterhand kan jag konstatera att 

denna fråga inte tilldelades så stor uppmärksamhet i intervjuerna. Det berodde dels på att 

informanterna inte hade så mycket att säga angående det och dels på att jag inte hade utformat 

så många frågor kring det ämnet. Jag inser nu att den frågan i sig är så stor att den själv skulle 

kunna utgöra en frågeställning i vidare forskning.  

Angående valet av informanter så valde jag att intervjua föräldrar som hade kommit ganska 

långt i sin svenska språkutveckling och som både förstod bra svenska och som kunde uttrycka 

sina tankar och åsikter. Det kändes viktigt att de kunde det eftersom jag ville undvika tolk och 

att intervjua på engelska. Alla fyra var även högutbildade. Förutom Leila så hade de alla en 

universitetsexamen och två stycken hade även en doktorsexamen. Med tanke på deras 

akademiska bakgrund kan man diskutera om de eventuellt är mer pålästa om fördelarna kring 

modersmålsundervisning än vad föräldrar som varken har det svenska språket eller någon 

högre utbildning är. Resultatet i sig är väldigt tydligt och det finns inga speciella spridningar i 

deras attityder till modersmål och modersmålsundervisning. En fråga som man kan ställa sig 

är om slutresultatet skulle ha sett annorlunda ut om informanterna hade haft en helt annan 

bakgrund. 

Att intervjua sina egna elever skulle kunna uppfattas som problematiskt men jag kan 

konstatera att det i den här uppsatsen endast har varit fördelaktigt. Eftersom jag ville skapa en 

personlig bild av informanterna i uppsatsen hjälpte vår, sedan tidigare, relation till. 

Informanterna kände sig trygga med mig och jag med dem. Det gjorde att de verkligen kunde 

uttrycka sina tankar och åsikter fritt utan nervositet. Mitt val att inte transkribera intervjuerna 

skulle kunna ifrågasättas med att jag då kanske missade/missuppfattade viktig information i 

intervjuerna. Men jag menar att mina utförliga sammanfattningar som gjordes strax efter 

intervjuerna och att jag lyssnade igenom dem flera gånger gjorde att jag fick fram ett 

rättvisande resultat. Dessutom transkriberade jag de avsnitt som jag sen valde att citera ifrån.    
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11. VIDARE FORSKNING 
Det har varit otroligt intressant att utföra denna studie. Jag har fått fram ett resultat som jag 

anser svara på mina frågeställningar. Men i mina intervjuer väcktes fler tankar och 

funderingar - främst kring begreppet modersmål. Vad är ett modersmål egentligen?  Den 

frågan verkar vara svår att besvara och svaret ser olika ut beroende på vem man frågar. I den 

här uppsatsen är budskapet från föräldrarna tydligt.  De flesta menar att modersmålet hör ihop 

med identiteten- vilket även Skutnabb Kangas(1981) menar i ett av sina kriterier. De flesta 

anser att barnen har samma modersmål som de själva har och således även samma 

nationalitet/identitet. Men barnen själva är inte lika övertygade om sin identitet. Därför skulle 

jag tycka att det var intressant i vidare forskning att utgå ifrån barnen och se hur de ser på 

modersmål och identitet.  
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 
 

Inledande frågor kring bakgrunden i hemlandet: 
 

 Hur gammal är du? 

 Vilket land kommer du ifrån? 

 Vilka språk pratas i ditt land? 

 Vilka språk pratades hemma hos dig under din barndom? 

 Vilket (vilka) språk anser du vara ditt modersmål? 

 Vilka språk kan du? 

 Vilket språk talar du helst? 

 Vilket språk talar du bäst? 

 Vilket/vilka språk undervisades du på i skolan? 

 Om informanten inte undervisades på sitt modersmål: Hade du 

modersmålsundervisning? 

 Om informanten svarar ja. Hur var modersmålsundervisningen utformad? Vad tyckte 

du om den? Fördelar/nackdelar 

 Vilka andra språk studerade du i skolan? 

 Vad har du för skolbakgrund? 

 Vad har du för arbetslivserfarenhet? 

 

Frågor kring språkmiljön i hemmet 

 När kom du till Sverige? 

 Hur många barn har du? Hur gamla? 

 Var är ditt/dina barn fött? 

 Finns det fler vuxna i ditt hem?  

 Om informanten har en partner Har du och din partner samma modersmål? 

 Vilket/vilka språk pratar ni hemma. Hur kommer det sig att ni pratar just det/de 

språket/språken? 

 Hur ser du på betydelsen av att prata sitt modersmål här i Sverige? 

 Vilket modersmål tycker du att ditt barn har? 

 Hur viktigt är det för dig att ditt barn talar sitt modersmål? 

 Läser du skönlitteratur för ditt/dina barn? Om ja – på vilket språk?  
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Frågor kring skolan 

 Vilken klass går ditt/dina barn i? 

 Vad tycker ditt barn om skolan? Hur går det? 

 Vad vet du om modersmålsundervisning i Sverige? 

 Erbjuds eleverna modersmålsundervisning på ditt/dina barns skola? 

 Har ditt barn modersmålsundervisning? 

 Varför/varför inte har du/ni valt det till ditt/ert barn? 

 Vad tycker ditt/dina barn om undervisningen? 

 Hur tycker du att modersmålsundervisningen fungerar? 

 Vad ser du för - och nackdelar med modersmålsundervisning? 

 Hur ser du på samhällets syn på modersmål och modersmålsundervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


