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ABSTRAKT 
 

Som titeln berättar handlar den här rapporten om modersmålets roll. Det huvudsakliga 
syftet med den här studien har varit att undersöka förskollärarnas, modersmålslärarnas 
och föräldrarnas uppfattningar om modersmålets betydelse för andraspråkslärande och 
barns personliga utveckling. Åtta personer har deltagit i studien som bygger på en 
kvalitativ intervjuundersökning. Resultatet visar att respondenterna är eniga om att ett 
välutvecklat modersmål gynnar andraspråkslärandet. De gav även en bild av att vara 
väletablerad i både modersmål och svenska språket som stärker varandra och stärker 
barnet. I resultatet framkom det också att det finns olika betydelsefulla faktorer som 
gynnar språkutveckling, gällande andraspråks lärande. Dessa faktorer är vikten av 
modersmålsstöd/undervisning, pedagogiska insatser samt föräldrarnas stöd och 
samverkan mellan förskola, skola och hemmet så att barnet skall utveckla både 
modersmålet och det svenska språket. I resultatet framkom det även modersmålets 
gedigna funktion för en personlig utveckling. Dels vad det gäller identitet och 
kulturtillhörighet och dels modersmålets betydelse för barns självförtroende. Studien 
visar att förskollärarna var uppmärksamma på barnens olikheter och använde medvetet 
olika metoder för att belysa barnens modersmål. Pedagogerna i min studie märkte att 
deras arbete kring barnens modersmål verkligen har stärkt barnens identitetsutveckling 
och självkänsla genom att barn känner stolthet, medvetenhet och känner bekräftelse 
kring sin egen kultur.  

 

Nyckelord: Mother tongue, bilingualism, self esteem, parents’ role, första och andra 
språk. 
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1 INTRODUKTION 
 

Modersmålet inte bara stödjer en mångsidig språkutveckling, det handlar också 
om ett erkännande av barnens ursprung (Skans, 2011, s. 124) 

 

Med detta inledande citat har jag valt att belysa modersmålets roll i 
andraspråkslärandet. Det ovanstående citatet betraktas som märkligt, då det finns två 
förklaringar till det. Den ena är den kulturella identiteten som modersmålets språk 
står för, och det andra handlar om den avgörande roll som modersmålet spelar för 
andraspråkslärande. Forskning har visat att modersmålsundervisning har en positiv 
betydelse för andraspråkinlärning (Hyltenstam, 2007).  

I Sveriges förskolor blir det allt vanligare med barn som har ett annat modersmål än 
svenska. Förskolan blir en kulturell mötesplats och den viktiga uppgiften som 
förskolan står för är att tillhandahålla den kulturella mångfalden och utveckla 
flerspråkigheten (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Frågan är om 
verksamheten har anpassat sig efter dessa förutsättningar. Hur går pedagogerna 
tillväga i sin undervisning vad gäller att stödja barnens modersmål samt utveckla 
barnens kunskaper i svenska? I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) står det att förskolan ska stödja barnen i att utveckla sitt modersmål, såväl som 
det svenska språket. Barnen ska även utveckla sin kulturella identitet och lära sig 
kommunicera på båda språken.  

Jag är uppvuxen i ett land, där barn med annat modersmål inte fick tala sitt hemspråk 
i skolorna. De fick helt enkelt inte uttrycka sig offentligt med sitt språk. Resultatet 
blev att minoritetsgrupper blev hämmade i sin egen språknivå. Försummelsen av att 
inte kunna tala sitt modersmål fritt ledde till problem med identiteten. Syftet var att 
göra minoritetsgruppen så arabisk som möjligt, för att hämma deras identitet. Detta 
har påverkat mig, såväl som många andra kurder i ursprungslandet. Därför är det en 
självklarhet för mig att uppfostra mina barn till att utveckla både sitt modersmål och 
majoritetsspråk. Detta för att känna att de tillhör sammanhanget och känna sig 
delaktiga, och samtidigt för att bevara vår kultur samt värderingar. Jag riktar mitt 
arbete till dem som är intresserade av ämnet. Jag hoppas att mitt arbete kan inspirera 
och väcka intresse hos läsaren att inse modersmåls betydelse för andraspråkslärande, 
samt vilken roll de vuxna runt barnet har i att främja barnets språkutveckling.   
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrunden inleds med en definition av olika begrepp som genomsyrat rapporten. 
Därefter fortsätter studien med att behandla det sociokulturella perspektivet på 
språkutvecklingen. Därpå lyfts förskolan som en mångkulturell mötesplats, faktorers 
betydelse gällande modersmål för andraspråkslärande samt tvåspråkighet och 
förhållandet mellan språk, identitet och självkänslan.  

 

2.1 Definition av begrepp 
 

I rapporten berörs nedanstående begrepp: 

 
Modersmål: Är det språk som barn lär sig först (första språk).  

Andra språket: Är det språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat 
sig sitt första språk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket 
används i ett naturligt sammanhang.  

Halvspråkighet: Är en antagen begränsad behärskning av båda språken hos 
tvåspråkiga personer. Till exempel är detta en följd av en plötslig övergång från 
modersmålet till ett nytt språk under barndomen. 

Kodväxling: Är växelvis användande av mer än ett språk eller mer än en 
språkvariant under ett och samma samtal.  

Tvåspråkighet: Är användning eller behärskning av två språk.  

(Nationalencyklopedin, 2011) 

Modersmålsstöd: Stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan.  

Modersmålslärare: Lärare som stöder barns modersmålutveckling i förskola och 
som undervisar i förskoleklass och skola i och på modersmål.  

Interkulturell undervisning: Undervisning där processen präglas av olika kulturer 
(Skolverket, 2002, s. 12)   

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv på språkutveckling 
 

Säljö (2010) talar om ett sociokulturellt perspektiv vid utveckling och lärande. Han 
menar att det sociokulturella perspektivet innebär att människor utvecklar sina 
emotionella, kognitiva och sociala förmågor inom ramen för samspel med andra 
människor. Samspelet mellan individen och omgivningen kan ses som en lärande 
process som pågår hela tiden. Kommunikation och språk har en central betydelse där 
förbindelse mellan dessa begrepp är avgörande för utveckling och lärande. 

Vygotskij (2001) intresserade sig för barnets interaktion med omvärlden och 
betonade barnets samspel med andra individer. I detta sammanhang har språket en 
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stor betydelse. Författaren hävdar att ett gott och väl utvecklat modersmål stöttar 
andraspråkinlärning. Lärande av ett främmande språk bygger på vilka kunskaper 
man har tillägnat sig i modersmålet. Författaren betonar vikten av att åstadkomma 
olika förutsättningar som stöttar utvecklingen av modersmålet, som man redan har 
genomgått. Författaren konstaterar att tillägnande av ett nytt språk bygger på det 
redan väletablerad språkliga system som man tidigare skaffat sig, det vill säga att det 
bygger på det faktum att modersmålet är förhållandevis moget (a.a.)  

 

2.3 Förskolan en mångkulturell mötesplats  
 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats för människor med olika bakgrunder 
och erfarenheter (Lunneblad, 2009). I dagens mångkulturella samhälle beskrivs 
förskolans uppdrag med att medvetet stärka och förbereda barnen att känna 
delaktighet i sin egen kultur och att utveckla känsla och respekt för andra kulturer 
(Utbildningsdepartementet, 2010). I följande avsnitt behandlas olika målsättningar 
som har betydelse för dagens mångkulturella förskola.  

 

2.3.1 Flera språk i förskolan  

 
Antalet barn som har ett annat modersmål än svenska i våra förskolor är runt 13-15 
procent. Det innebär att personalen möter barn och föräldrar med en annan 
språktillhörighet, kulturell bakgrund och andra traditioner. Pedagogerna står inför 
utmaningar med att hitta rika möjligheter som hjälper till att tillgodose dess behov 
enligt läroplanens riktlinjer och normer (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Ladberg (2003) skriver om tre pedagogiska hörnstenar som ger möjlighet för barn att 
få den språkliga förmågan att blomma. Dessa hörnstenar är; atmosfär för språk, 
organisation för språk och inflöde av språk. Den första termen; atmosfär i 
barngruppen, är betydelsefull för barnens språkutveckling. Författaren menar vidare 
att det är viktigt som pedagog att skapa god atmosfär i barngruppen så att språken får 
näring. Att tillåta barnen uttrycka sig och känna att deras språk är lika viktigt och lika 
accepterat som det svenska språket. Den andra hörnstenen är att organisera 
verksamheten så att barnen får de bästa möjligheter att använda sina språk. Det gäller 
att organisera tiden, hur den används och hur den kan delas upp för att åstadkomma 
olika aktiviteter som främjar barnens språkutveckling. Den tredje hörnsten är ett rikt 
inflöde av språket, och med det menas att det bör skapas en miljö där barnen och de 
vuxna kan samtala med varandra, samt använda barnböcker och sagor (a.a.)   

 

2.3.2 Interkulturellt förhållningssätt 
 
Lunneblad (2009) beskriver skillnaden mellan begreppen mångkulturell och 
interkulturell som ligger nära varandra. Mångkulturell förknippas med ordet ”mång” 
och begreppet innebär att det är många kulturer som möts. Interkulturellt 
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förhållningssätt betyder kommunikation mellan flera individer med olika bakgrunder 
och med avsikt om hur olika kulturer påverkar varandra (a.a.).   

För att inta ett interkulturellt förhållningssätt i dagens mångkulturella förskola krävs 
att pedagogerna är medvetna om hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i 
förskolan, och anpassa sig efter dessa förutsättningar. Att uppmärksamma barnens 
modersmål och ge barnen möjligheter att utveckla sina språk såväl som det svenska 
språket, är en angelägen del av interkulturellt förhållningssätt. Att stödja barnen att 
utveckla dubbelkulturell tillhörighet är en annan viktig faktor som tillhör 
interkulturellt förhållningssätt, och att vara medveten om att barnen bär med sig olika 
erfarenheter och värderingar som är en del av det sociala och kulturella samhörighet 
som de vuxit upp i (Myndigheten för skolutveckling, 2006).   

Skans (2011) framhåller i sin avhandling att de didaktiska frågorna hur och vad är 
viktiga att diskutera i en flerspråkig förskolas olika sammanhang. De didaktiska 
frågorna i en flerspråkig förskolans praktik innebär att arbeta interkulturellt. 
Författaren påpekar att språkutvecklingen är den viktigaste lärandedimension i en 
förskola där barngruppen har en mängd olika modersmål. Studien visar att 
pedagogerna arbetar medvetet i olika aktiviteter som pågår i förskolan med barnens 
alla språk. Det betyder snarare att det behövs en tvåspråkig undervisning där barn 
använder sina olika språk i lärandet. Barnen ska känna att deras språk har samma 
värde och accepterande såväl som det svenska språket. Vidare talar författaren om 
interkulturellt arbete som genomsyrar mångkulturella förskolor, och menar att 
pedagogerna arbetar medvetet med frågor som rör mångfald. Det handlar således om 
pedagogernas medvetenhet och kunnande och hur de kan skapa en bra lärande miljö i 
barngruppen, så att alla barn blir delaktiga (a.a.). 

Benckert, Håland och Wallin (2008) samt Myndigheten för skolutveckling (2006) 
understryker vikten av att man som pedagog bör visa intresse för barnets 
bakgrundskultur. Pedagogen bör vara öppen för vilket språk föräldrarna talar hemma.  
Pedagogen ska även informera vilka fördelar modersmålet har och dess gedigna roll 
för andraspråkslärande. Som lärare bör man inta ett interkulturellt förhållningssätt. 
Att tillägna sig kunskaper om flerspråkighets kraftiga ändamål, och hur man bemöter 
barn med olika bakgrunder, samt tar hänsyn till föräldrarnas åsikter (a.a.). I 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) framkommer det tydligt 
att barn med en annan kulturtillhörighet bör ges möjligheter till att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet. 

I resultatet från en publicerad rapport av skolinspektionen (2010) konstaterar man att 
personalen saknar kunskap om barnens behov och språkliga kunskaper.  I 
flerspråkiga förskolor respektive skolor, är kunskap om barnens olika bakgrunder 
angeläget för att kunna anpassa verksamheten. Resultat i de granskade 
verksamheterna visar tydligt att personalen i stor utsträckning saknar kompetens och 
erfarenhet gällande språkutveckling för flerspråkiga barn. Arbetssättet kännetecknas 
av att inta en inställning till att flerspråkiga barn i stort sätt behöver trygghet. För att 
kunna arbeta framgångsrikt i det flertalet av de granskade förskolor respektive 
skolor, behöver man som pedagog bli bättre på att kartlägga barnens språkliga nivå. 
Detta underlättas för pedagogernas arbete med språk utvecklande för barnens 
bakgrunder (a.a.).  
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Lindberg (2011) lyfter dock fram synpunkten att det finns en risk att få mycket 
negativa konsekvenser för elevernas respektive barnens lärande i framtiden, med 
detta menas enligt författaren att utvecklingen av språkfärdigheter tar många år i 
anspråk. Författaren menar att det kan bero på lärarens otillräckliga kunskaper om 
språkutvecklande metoder med barnen redan i förskolan (a.a.). Myndigheten för 
skolutveckling (2006) framhåller att läraren bör inta ett interkulturellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola. Detta innebär att se och lära sig av det 
som sker när olika kulturer möts i förskolan, och att stödja barnen att utveckla en 
dubbelkulturtillhörighet. Vidare ska läraren se till att barn använder sitt språk och 
utvecklar det. 

 

2.4 Faktorer som gynnar språkutveckling 

 

Följande avsnitt behandlar olika betydelsefulla faktorer som gynnar språkutveckling 
gällande andraspråkslärande. Jag kommer att belysa begreppen tvåspråkighet, 
modersmålets roll, pedagogiska förhållningssätt, vikten av föräldrarnas stöd och 
pedagogernas samverkan med föräldrarna.  

 

2.4.1 Modersmålsinlärning gynnar andraspråksinlärning 
 

Hyltenstam (2007) redogör för olika positiva effekter av modersmålundervisning och 
förklarar varför modersmålundervisning är bra. Författaren konstaterar att 
modersmålundervisning betraktas som stöd för utveckling av modersmålet. Han 
menar att modersmålet är knutet till hemmet och har begränsade 
användningsmöjligheter i samhället. Författaren förklarar att modersmålet är ett 
minoritetsspråk vilket gör att majoritetsspråket dominerar, och barnen i många fall 
inte hör modersmålet särskilt ofta vare sig via medier eller inom skolans ramar. 
Författaren framhåller att modersmålsundervisningen har en avgörande roll när det 
gäller att lära barn med invandrarbakgrund en berättigad behärskning av 
modersmålet samt kan ersätta för de luckor som kan ha uppkommit i språkets basdel. 
Författaren framhäver att insikten om modersmålet som stöd för inlärning av det 
svenska språket är av stor betydelse, och skriver att ett väl utvecklat modersmål 
gynnar andraspråkets lärande. Mycket tyder på att andraspråket underlättas när 
barnet har en väletablerad färdighet och en bra grund i modersmålet. Författaren 
menar att när barnet utvecklar modersmålet parallellt med andraspråket, förstärker 
och stödjer båda språken varandra.  

 
I huvudsak sker barnets språk- och begreppsutveckling parallellt på så sätt att de 
två utvecklingsdimensionerna ständigt påverkar och stödjer varandra 
(Hyltenstam, 2007, 54)  
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Begreppsutveckling av modersmålet stödjer andraspråkets inlärning då man kan 
använda det som ett redskap genom att sätta nya språkliga företeelser på tidigare 
etablerade begrepp. Å andra sidan menar författaren att ett avbrott av 
begreppsutvecklingen i modersmålet innebär negativa konsekvenser vid inlärning av 
ett andraspråk (a.a).   

Torpsten (2008) skriver i sin avhandling hur ett välutvecklat modersmål och 
andraspråk är avgörande för att kunna delta fullt ut i samhället. Författaren 
konstaterar att det är viktigt att ta tillvara på tidigare erfarenheter för utvecklingen av 
både modersmål och det svenska språket. Författaren menar vidare att när eleverna 
deltar i modersmålundervisningen, detta medför att de blir delaktiga och deras behov 
blir tillgodosedda och bekräftade, vilket gör att det blir möjligt för dem att tillägna 
sig nya kunskaper. Med växande språkfärdigheter och förvärvande kunskaper i 
modersmålet gör det lättare för eleverna att växla mellan sina språk beroende på 
socialt sammanhang. Detta betyder snarare att det blir möjligt att växla mellan olika 
identiteter (a.a.).  

Axelsson (2004) tar upp samverkan mellan modersmål och andra språkinlärningen. 
Författaren menar att om barnets modersmål är starkare än andraspråket, är det 
angeläget att ge barnet möjlighet till fortsatt utveckling på detta språk. Avsikten är att 
man på sitt starkaste språk lär sig förstår, lär och hanterar bäst. Författaren hävdar att 
om barnet får undervisning endast på i sitt andra språk leder detta till att barnets 
kunskapsutveckling och lärande om modersmålet går långsammare eller hämmas. 
Däremot konstaterar författaren att ju större kunskaper barnet har om modersmålet, 
desto bättre och snabbare klarar de att göra framsteg i andraspråket (a.a.).   

Skutnabb-Kangas (1981) illustrerar en bild om näckrosor (se figur 1) som tydligt 
belyser språkutvecklingen. Bilden åskådliggör ett välutvecklat modersmål, avbruten 
modersmålutveckling och sist en välutvecklad tvåspråkighet. Själva näckrosen som 
ligger ovanför vattenytan, är det barnet som talar. Rötter som ligger långt under ytan 
är det modersmålet. Därefter, när barnet har hunnit skaffa sig ett främmande språk, 
kan man se en fin näckros vid sidan om, dock utan rötter. Barnet kan uttala sig i 
bägge språken likaväl, men i fortsättningen flytar andra språket på ytan utan rötter 
om man tillägnar sig inte tillräckligt med kunskaper om främmande språket. Däremot 
om barnet tar för givet att läsa främmande språket, och behärska det likaväl som sitt 
modersmål, eller om barnet tvingas acceptera andraspråkets undervisning på 
bekostnad av modersmålet, detta innebär att modersmålet försummas och bli helt 
avklippta. Om två näckrosor (språk) flytar på ytan utan rötter utan stimulans eller 
näring, detta emellertid ses som dubbelhalvspråkighet (a.a.)  

I skolverkets rapport (2002) förekommer olika positiva attityder kring 
modersmålsstöd/undervisning. En attityd är identitetsutvecklingen. Med detta menas 
att modersmålundervisning stärker barnens personlighet och självförtroende. Barnen 
blir starkare och tryggare i sig själva. En annan positiv attityd är att 
modersmålsstöds/undervisning underlättar kommunikationen mellan släktingar, 
föräldrar och vänner. Det underlättar även kommunikationen med det svenska 
samhället. Modersmålsundervisning gör det lättare att förstå sin egen kultur, och 
modersmålsläraren är goda förebilder för språket och kultur. I Rapporten 
förekommer också att modersmålundervisning bedrivs på mycket otacksam tid. Till 
exempel bedrivs undervisningen ofta under sen eftermiddag då eleverna och lärarna 
är trötta, vilket gör att de ger mindre positiva aspekter. En annan viktigt attityd för 
modersmålsstöd/undervisning är att det är viktigt för att barn och eleverna ska lära 
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sig det svenska språket och underlättar möjligheterna för att förstå abstrakta begrepp. 
Torpsten (2008) poängterar vikten av att lära sig svenska, då eleverna kan inrätta sig 
i den gällande språknormen. Författaren menar att de färdigheter och kunskaper som 
eleverna tillägnar sig i det svenska språket, gör det möjligt för eleverna att balansera 
mellan det nya och det gamla språket, samt känna gemenskap med övriga 
klasskamrater.  

 

2.4.2 Vikten av pedagogiska insatser 
 

Liberg (2007) påstår att barnen skapar mening genom olika aspekter, bland annat 
genom sitt modersmål. Barnens språk utvecklas och kommer till uttryck då de deltar 
i olika språkliga aktiviteter och visar då sin förmåga att kunna argumentera, diskutera 
och förklara. Detta gestaltas i mötet med omgivningen och det kan beskrivas som 
författaren uttrycker det, en språkutveckling. Benckert, m.fl (2008) menar att tidig 
språkutvecklingen är avgörande och har stor betydelse för alla barn. Redan i tidig 
ålder utvecklar alla barn ett modersmål, och många barn utvecklar också flera språk 
under sina barndomsår. Hyltenstam (2007) menar att barn som växer upp med ett 
annat modersmål och med svenska som sitt andra språk behöver särskilt intresse och 
engagemang från vuxna för att utveckla båda sina språk så effektivt som möjligt.  

Ladberg (2003) säger att för att ge barnen tillgång till ett rikt språkligt material att 
arbeta med, är sagor och berättelser bland de bästa sätten att tillgodose detta behov. I 
berättelserna finns det nya ord och språkliga vändningar som de inte skulle höra 
annars utan pedagogens hjälp. Det är viktigt att barnen förstår så mycket så att de blir 
intresserade av att lyssna och inte tappa koncentrationen eller ge upp och stänger av 
på grund av språket. Författaren menar vidare att det är viktigt att förbereda 
sagoläsningen väl. Det är också bäst om man läser sagorna i smågrupper med barn 
som ligger på samma språkliga nivå. (a.a.)  

Även Arnqvist (1993) redogör olika aktiviteter som stimulerar barns språkliga 
utveckling. Begreppsbildning, sagoläsning och återberättade är några av dessa 
aktiviteter som understödjer barns förståelse av sin omvärld. I begreppsbildnings 
kategori kan man till exempel välja ett antal fenomen och beskriva det för barnen 
utifrån färg, form, och storlek. Sagoläsning och återberättande är en annan aktivitet 
som tar en central roll i förskolans värld.  Författaren skriver att det är viktigt att vara 
medveten om hur man presenterar sagan för barnen, hur man strukturerar det så att 
barnen kan följa koncentrerad hela sagans innehåll och inte tappa tråden. Författaren 
skriver vidare att det är viktigt att använda flanomaterial vid återberättande. Det 
innebär att man ber barnen sätta fast sagans bilder på flanotavlan i rätt ordning och 
att uppmana dem att återberätta det i den ordning som bilderna visar (a.a.)    

Skans (2011) forskning visar att lärarnas arbetssätt varierar i olika sammanhang. 
Samspelet mellan barn är en avgörande förutsättning för att utveckla språkförståelse. 
Han talar om olika aktiviteter som främjar barnens språk, och nämner bl.a. hur 
pedagogerna använder sagor med konkreta material och olika föremål som stöd för 
språkutveckling. Författaren menar i sin studie hur lärarna i flerspråkiga förskolor tar 
för givet varierande insatser med en mängd olika språkstöd i pedagogiska 
verksamheten. Språkstödet menar författaren framkommer tydligt i planerade 
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aktiviteter som exempelvis i samlingar och sagoläsningar. För att uppmärksamma 
barnens modersmål och bidra till ökad förståelse hos flerspråkiga barn, lyfter 
pedagogerna upp stöd av bilder och föremål på barnens modersmål (a.a.) 

Vidare visar författaren i sin forskning hur flerspråkiga pedagoger utnyttjar sina egna 
modersmål. Detta med syftet till att gynna och öka förståelse hos flerspråkiga barn 
och vidga deras erfarenheter. Likaväl, menar Skans (2011) att övriga pedagogers 
engagemang och intresse för barnens språk visar på en inkluderad syn på 
kommunikation. Det visar tydligt när pedagogerna åskådliggör olika aktiviteter att de 
är villiga och intresserade av att lära sig några fraser på barnens modersmål. Detta 
pedagogiska förhållningssätt gynnar flerspråkig miljö på förskolan. 

 

För att tillgodose detta bör pedagogerna enligt Benckert (2001) skaffa sig kunskaper 
om meningen med ordet flerspråkighet. De bör ta reda på vad flerspråkighet har för 
innebörd och fundera över hur man kan hjälpa barnet att få syn på sin kulturella 
bakgrund samt belysa det ur olika synvinklar. Även Ladberg (2003) betonar vikten 
av att personalen bör ha goda kunskaper om flerspråkighet och kulturfrågor. 
Personalen behöver öppenhet inför det nya och det okända och tid till att kunna 
reflektera över svenskt levnadssätt och familjer med invandrarbakgrunds levnadssätt. 
Pedagoger bör visa nyfikenhet vid varje individ. Personalen behöver även bemöta 
föräldrar med utländsk bakgrund, som inte kan behärska det svenska språket, på ett 
bra sett. Då kan kommunikationen underlättas.   

 

2.4.3 Föräldrars stöd och samverkan 
 

Mushi (2002) undersökte i sin studie föräldrar med invandrarbakgrund och dess 
betydelse för sina barns språkutveckling i olika sammanhang. Hon visar i sin studie 
hur föräldrar engagerar sig och hjälper sina barn att lära sig engelska på ett riktigt 
och effektivt sätt, men ändå behålla sitt modersmål. Det gäller dels att lära sig 
majoritetsspråket väl för att uppnå flexibilitet i samhället, och dels att behålla sitt 
modersmål och sin hemkultur. Författaren menar att alla familjer vill att deras barn 
ska kunna lyckas och leva i harmoni med samhället, och även leva meningsfullt liv 
inom deras ursprungliga kultur. I detta fall har modersmålet en avgörande roll med 
att bevara familjens kultur och värderingar.  Författaren poängterar en gemensam 
förståelse av två kulturer som uttrycks genom språket. Gemensam förståelse av 
varandras kulturer har en väsentlig roll för att undvika kulturellt förbjudna saker i 
skolan eller hemma. Vidare nämner författaren olika aktiviteter som både föräldrar 
och barn kan utföra tillsammans. Detta med avsikt att främja både modersmål och 
det engelska språket. De gemensamma aktiviteter som ingår är; leka med barnet, laga 
mat, se på tv, göra vardagssysslor, besöka vänner och släktingar. Föräldrarnas 
positiva effekter och barns aktiviteter främjar språkanvändning (a.a.).  

Kenndal (2011) understyrker i sin studie föräldrarnas roll till modersmålet, som antas 
påverka hur barn engagerar sig till språket. Författaren menar att modersmålet är ett 
av de flera minoritetsspråk och det är majoritetsspråk som präglar och dominerar 
stora delar av den vardagliga kommunikationen. Detta ställer stora krav på 
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föräldrarna att det är deras ansvar i att förmedla det språkliga arvet och föra det 
vidare till sina barn. 

Ladberg (2003) talar om hur föräldrarna betraktas som de viktigaste förebilderna för 
barnen då de uttrycker sig på ett språk de behärskar bäst. När man talar ett språk som 
man är osäker i kan det påverka hela relationen och kontakt till barnen. Att tala ett 
språk som man behärskar bäst gör att barn blir säkra och självklara, både i familjens 
språk och i svenska. Författaren vidhåller vikten av att uppmuntra föräldrarnas språk, 
och menar att pedagogernas viktigaste funktion i en flerspråkig förskola baseras på 
att uppmuntra föräldrarna som är viktigaste bäraren av barnets språk av att använda 
sitt eget språk.   

Även Skans (2011) framhäver att föräldrarna är viktiga i barnets språkutveckling. 
Det är viktigt att man har en bra kontakt med föräldrarna och att delge dem 
information om vad som sker i verksamheten. Det är viktigt att bjuda in föräldrarna 
till delaktighet som handlar om att försöka skapa en grund för förtroende och 
trygghet. Att bjuda in föräldrarna till samarbete, och diskutera förskolans arbetssätt 
med dem. Pedagogerna måste vara öppna för och vilja lyssna på hur föräldrarnas 
tänker gentemot vad de vill att barnen ska lära sig. Om pedagogerna visar nyfikenhet 
och intresse på barns lärande och utveckling skapar detta en känsla av trygghet hos 
föräldrarna.  

 
 
 

2.5 Tvåspråkighet 
 
Här nedan beskriver jag olika betydelsefulla begrepp som hjälper barn i stora drag att 
bli tvåspråkiga.  

 

2.5.1 Simultan och successiv tvåspråkighet 
 

Flera forskare har intresserat sig av ordet tvåspråkighet och skiljer på simultan och 
successiv språkinlärning. Med simultan språkinlärning menas att barn lär sig två 
språk samtidigt. Successiv språkinlärning betyder att man lär sig två språk vid två 
olika tillfällen. Det vill säga när det första språket har blivit välutvecklat börjar sedan 
den andra språkinlärningsfasen, och det är successiv språkinlärning och det börjar 
efter tre års ålder (Benckert m.fl., 2008; Arnqvist, 1993; Györgu Ullholm, 2010; 
Myndigheten för skolutveckling, 2006)).  

 

 

2.5.2 Additiv och subtraktiv tvåspråkighet 
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György- Ullholm (2010) beskriver skillnaden mellan additiv och subtraktiv 
tvåspråkighet. Författaren menar att tvåspråkighetens utveckling är beroende av 
omgivningens förhållningssätt till barnens modersmål. Vidare nämner författarna 
additiv språkmiljö och subtraktiv språkmiljö. Med additivspråk miljö menas att 
barnet tillägnar sig två berika och kompletterade språk om det ges möjlighet till att 
utveckla sitt modersmål utan avbrott parallellt med det svenska språket. Subtraktiv 
tvåspråkighet betyder raka motsatsen, nämligen att barnet lär sig ett nytt språk på 
bekostnad av modersmålet. Risken med språkavbrottet är att barnet överger och 
förlorar sitt modersmål. 

 

2.5.3 Bas och utbyggnad 
 

Benckert m.fl. (2008) och Ladberg (2003) skriver att språket består av två hörnstenar 
och de kallas för bas och utbyggnad. Barnet tillägnar sig den språkliga basen under 
förskoleåldern. Den språkliga basen består av fonologi, språkets ljudsystem och 
basordförråd som består av ungefär 8000–10000 ord hos en sex åring. Författarna 
skriver när basen är välutvecklad, då börjar man arbeta med dess utbyggnad som 
består av läs och skrivkunnighet och tillägnande av ämneskunskaper. Författarna 
menar att förskoleåldern är avgörande i tillägnande av den språkliga basen, därför det 
är viktigt att ge alla barn samma möjligheter till språklig bas, och för flerspråkiga 
barn är det viktigt att uppmärksamma båda språken. Ladberg (2003) poängterar 
vikten av att behärska basen som gör att man känner avslappnad och talet flyter på 
utan hack eller tvekan när man talar. Författaren framhåller vidare att språkligt 
självförtroende bygger på denna väletablerad och utvecklad basen, som gör att det 
känns naturligt att använda det språket som man behärskar väl (a.a.)  

Hyltenstam (2007) menar att barnet kan ha brister redan i den språkliga basen och så 
småningom i ännu högre. Författaren redogör för olika orsaker som gör att barnet får 
begränsat stimulans i språket, såsom att endast föräldrar eller en av dem använder 
språket med barnet. Det begränsade språk användning innebär att barnet inte kommer 
att uttala språkets grammatik eller betonings sätt före skolåldern. I detta sammanhang 
inlärning av modersmålet blir betydligt mer gynnsam. Författaren poängterar om 
barnet får tillräckligt stimulans i språket kan språkets bas utvecklas normalt som 
majoritetsspråket. I detta avseende finns det olika faktorer som gynnar 
språkutvecklingen. Exempelvis att hela familjen använder språket och barnet får 
möjlighet att använda det utanför familjens gränser och med kamrater. Författaren 
poängterar vikten av modersmålsundervisning och skriver vidare att om barnet inte 
får undervisning i sitt modersmål blir den typiska följden att utbyggnads del i andra 
språket inte utvecklas (a.a.). 

 

2.5.4 För- och nackdelar med tvåspråkighet 
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Musk och Wedin (2010) nämner att begreppet tvåspråkighet genomgått en markant 
förändring. Två/flerspråkighet har gått i cykler mellan den negativa perioden som 
sträcker sig från tidigt 1800-talet ända fram till 1960-talet. Tvåspråkighet 
kännetecknas också av en mycket begränsad kognitiv förmåga och intelligens. En 
bakomliggande orsak till detta är att om man har två språk, krävs det dubbelt så 
mycket utrymme vilket skulle begränsa hjärnans kapacitet att tänka. Författarna tar 
upp vidare att tvåspråkighet efter några decennier blev till något positivt. Från 60- 
talet fram till än idag i vår postmoderna tid betecknas två/flerspråkighet som vidgad 
syn på intelligens och kognition. Forskningen visade att tvåspråkiga överträffade 
enspråkiga på olika typer av intelligenstester. Detta ledde till att man utvecklade 
tvåspråkiga först i Kanada och sedan i USA och Europa (a.a).  

Svensson (2008) vidhåller det positiva samband som finns mellan tvåspråkighet och 
intellektuella förmåga. Författaren menar att de genomförda studierna visar olika 
utvecklingsområden där tvåspråkiga barn presterar bättre än enspråkiga barn. Dessa 
områden är bland annat större vidare begreppsbildning och allmän intellektuell 
utveckling. Kreativitet och originellt tänkande är ett annat utvecklingsområde där 
tvåspråkiga personer, enligt författaren, kan välja vilket språk de ska tänka på. 
Författaren påpekar att det kan vara en fördel vid problemlösningskapacitet då 
tvåspråkighet ger en större intellektuell mångsidighet. En annan viktigt funktion som 
tvåspråkighet har är att det ger större flexibilitet i tänkande om hur språk konstrueras 
(a.a.). Torpsten (2008) har genom sin studie funnit att de goda ökade färdigheterna i 
modersmålet innebar medvetenhet hos eleverna att växla mellan sina olika språk, 
samt de växande färdigheterna vidgar deras språkliga horisonter ytterligare. Språklig 
medvetenhet, menar författare, innebär att eleverna kan växla mellan sina identiteter 
och beroende på socialt situation. Författaren konstaterar vidare att de medvetna 
identitetsbyten gör det möjligt för eleverna att lyfta fram sin identitet som 
exempelvis invandrare eller svensk. Detta medför, enligt författaren, att språket 
påverkar individens sätt att tänka genom att växla mellan sina olika språk (a.a.).   

Cummins (2000) skriver att det är relevant är att satsa på utvecklingen av 
tvåspråkighet. Författaren skriver även att ett väl utvecklat tvåspråkighet är 
förknippad med bättre akademiskt, språkmässigt förmåga, och kognitiv utveckling.   

Bilingualism is associated with enhanced linguistic, cognitive and academic 
development when both languages are encouraged to develop.  (a.a. s 4)  

Författaren skriver vidare att det finns ytterligare ett annat skäl att stödja eleverna i 
att bevara sitt modersmål samtidigt som de förvärvar sig andra språket. Detta är för 
att kunna kommunicera med föräldrarna eller mor och farföräldrar i sina familjer 
(a.a.).  

 

 

 

2.6 Modersmålets betydelse för personlig utveckling  
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Här nedan redogör jag hur språk, kultur och identitet håller samman, och därpå 
förhållandet mellan språk och självförtroende, och hur dessa gynnsamma faktorer 
påverkar barns personliga utveckling.  

 

 

2.6.1 Språket som identitet och kulturell tillhörighet 

 

En annan viktigt funktion som modersmålet har är att den har betydelse för 
identitetsskapandet.  

 
Språk och identitet hänger oupplösligt samman liksom språk och lärande. Alla 
barn har dessutom glädje av att möta olika språk och få inblick i olika kulturer 
(Beneckrt m.fl 2008, 5)  

 

Även Ladberg (2003) understryker att språk och identitet hänger samman och att 
man bör stärka språket genom identiteten. Författaren menar att barn som vägrar tala 
sitt modersmål behöver inte alltid språkligt stöd utan snarare stöd för sin identitet, att 
känna sig trygg och säker med att identiteten är accepterad. Författaren konstaterar 
att pedagogerna bör se upp om barnen vägrar, börjar skämmas och tvekar att tala sitt 
modersmål. Författaren menar att det kan tyda på en negativ känsla för sitt språk, 
vilket gör att barnet blir osäker på sig själv och tappar självkänslan. Författaren 
framhåller att förskollärare kan bidra till att stärka barnens identitet på olika sätt, t.ex. 
genom att låta det synas vad barnen eller familjerna kommer ifrån. Böcker på 
barnens språk, bilder och musik från familjernas hemländer, familjens maträtter är 
några av otaliga exemplar som stärker barnen identitet på förskolan (a.a.).  

Hyltenstam (2007) påstår att modersmålundervisning ger stöd och förstärkning för 
utveckling av etnisk identitet. Ett bevarat språk är en nödvändig förutsättning för 
bevarad etnisk tillhörighet. Författaren skriver även att modersmålsundervisning ger 
stöd för socialisation i familjen. Om barn inte får stöd i sitt modersmål utanför 
familjens omgivning finns det risker att barnet övergår till att använda endast 
majoritetsspråket. Författaren skriver vidare att kommunikationen mellan barn och 
familjemedlemmarna kan bli hotande om föräldrarna tar avstånd från 
majoritetsspråket eller inte behärskar det (a.a.). 

Skutnabb - Kangas (1981) framhåller också detta fenomen och skriver att 
modersmålet är det språk som man har tillägnat sig grupps normer och värderingar 
med. En annan viktig funktion som modersmålspråket framhåller är att det förmedlar 
gruppens kulturella tradition, detta leder till ett identitetsskapande som binder 
individen till den sociala gruppen (a.a.).   
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Ladberg (2003) vidhåller att språk och kultur hör ihop, och at det är viktigt att hålla 
fast vid sitt språk. Författaren menar att när man uppfostrar sina barn ger man vidare 
till dem sitt kulturella arv och dess innebörd som man växer in i under sin barndom. 
Författaren ger några exemplar av de kulturella arv som man för vidare till sina barn 
såsom talesätt, visor, ordspråk och berättelser.  

Författaren belyser vikten av att uppmärksamma kulturskillnader för att kunna förstå 
tankegångar, känslor och missförstånd hos människor med annat ursprung, 
exempelvis att olika kulturer har olika kroppsspråk och röstläge. En del grupper som 
tillhör en annan kultur i motsatsen till svenska kulturen, är högljudda och då kan det 
lätt bli missförstånd mellan olika kulturer (a.a.).  

Kenndal (2011) genom sin licentiatavhandling ger en tydlig bild av hur modersmål 
som minoritetsspråk ger betydelse av flerspråkiga gymnasieungdomar i Sverige. 
Författaren visar i sitt resultat att det finns några av avgränsningar som ramar in 
modersmålets betydelse. Modersmålets betydelse av tillhörighet skapas inom språk 
gemenskapen i relation till hemlandet och dels inom form av minoritetskap. På detta 
sätt skapas gruppgemenskapen vilka stärker samhörighet med familjen samt med 
släktingar. Författaren skriver vidare om modersmålet som kulturellt arv, och menar 
att föra vidare språket via generationer (a.a.).  

Detta understryker Svensson (2008) när hon påpekar att det är viktigt att kunna 
överföra sitt kulturarv och sitt tankesätt till barnen och i detta sammanhang har 
föräldrarna en stor betydelse. Författaren påstår att modersmålet betraktas som 
språkkänsla och menar att om föräldrarna talar till barnet på det språk som de är bäst 
på och behärskar bäst. Detta gör att de överför känslan för språket till barnet. När 
barnet har tillägnat sig språkkänslan, visar de förståelse för föräldrars och sitt eget 
kulturarv och ursprung (a.a.). Ladberg (2003) anser att förskolepersonal har en viktig 
uppgift genom att tillhandahålla och belysa olika redskap som stärker barnens 
identitet om de inte har tillgång till modersmålstödet. Hon benämner exempelvis 
musik från föräldrarnas hemländer, böcker på olika språk och leksaker från 
ursprungskultur. Även föräldrarna kan vara delaktiga och bidra med sin mat eller 
kunskaper om sin kultur (a.a.)  

Arnberg (1996) precis som Ladberg (2003) talar om föräldrarnas stöd i modersmålet 
i många av de förskolor som han studerade i Australien. Författaren menar att 
föräldrarna kunde bidra med olika berättelser, sånger och ramsor på sina språk. 
Författaren skriver vidare att genom detta deltagande fick föräldrarna inblick i 
förskolans arbetssätt så att de kunde tillämpa olika aktiviteter i hemmet tillsammans 
med sina barn (a.a.). 
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2.6.2 Språk och självförtroende 
 
 

Yazici, Ilter & Glover (2010) skriver i sin artikel om modersmålets avgörande roll i 
barns sociala och personliga utveckling. Författarna menar att modersmåltillägnande 
förekommer hemma, i skolan och genom sociala relationer utanför och genom 
modersmålet kan barn tillägna sig en rad av sociala, kulturella och familjens 
värderingar. Språket formar barns beteende och modersmålet spelar också en 
avgörande roll i utvecklingen av självkänslan. Förskolans år är angelägna för 
socialisering och utveckling av barnets karaktär. Den tidiga barndomen lägger 
grunden till barnets personlighet och hjälper barnen att anpassa sig i samhället. 
Författarna konstaterar att självkänsla är särskilt viktigt för tvåspråkiga barn som 
lever i ett mångkulturellt samhälle. Det bidrar till respekt och hänsyn i både hem och 
samhället. Att belysa hemkulturen hjälper barn att utveckla självförtroende och 
känslor av delaktighet i det mottagande samhälle. Sociala värden hemma och i 
skolan i ett mångkulturellt samhälle kan bidra till konflikter inom områden såsom 
könsroller, behovet av självdisciplin och självförtroende. Barn som har svårt att 
anpassa sig till samhällets kultur kan uppleva identifikationsproblem som det hindrar 
kommunikationen och integrationen (a.a.).  

Även Ladberg (2003) poängterar att självförtroende och identitetsskapande hänger 
ihop. Författaren menar att självförtroende skapas genom positiv feedback från 
omgivningen, och om individen känner sig sedd och bekräftad utvecklas individens 
självförtroende. Allt detta leder till att barnet litar på sin egen förmåga, vågar fråga 
och ta risker. Författaren talar om förhållandet mellan modersmålsläraren och ordet 
identitet, med detta menar han att personer som talar barnets språk är viktiga för 
språket, identitet och självförtroende. Författaren menar att modersmålspersonal är 
språkliga och kulturella förebilder. De talar barnets språk och på detta sätt förstärker 
de barnens identitet och ger barnen självförtroende att deras språk är accepterat och 
kan användas likaväl utanför hemmet (a.a.).  
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3 SYFTE 
 

Mitt huvudsakliga syfte med den här undersökningen är att undersöka några 
modersmålslärares, förskollärares och föräldrars uppfattningar om modersmålets 
betydelse för barns andraspråkslärande och personliga utveckling. Rapporten utgår 
från följande frågeställningar: 

 

• Vilken betydelse anser modersmålslärarna, föräldrarna och förskollärarna att 
modersmålet har för barns andraspråkslärande och personliga utveckling? 

• Hur går pedagogerna (förskollärarna och modersmålslärarna) tillväga i sin 
undervisning vad gäller att stödja barnens modersmål och utveckla deras 
kunskaper i svenska? 

• Hur sker samverkan mellan förskollärarna, modersmålslärarna och 
föräldrarna gällande barns språkutveckling? 

• Hur ser föräldrarna, förskollärarna och modersmålslärarna på tvåspråkighet i 
förskolan och förskoleklass? 
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4 METOD 
 

I detta avsnitt kommer jag att beröra mina val av metod och tillvägagångssätt för att 
samla empirin. Jag tar även upp bearbetning av insamlad information, 
forskningsetiska principer och slutligen reliabilitet och validitet.    

 

4.1 Val av metod 
 

Jag har i min studie valt att genomföra en hermeneutisk studie där jag valde att bidra 
med ökad kunskap om några förskollärares, föräldrars och modersmålslärares 
perspektiv om modersmålets betydelse för andraspråkslärande. Patel och Davidsson 
(2011) definierar hermeneutik på följande sätt:  

 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig 
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den 
mänskliga existensens (Patel och Davidsson 2011, 28)   

 

Författarna anser att forskaren som tolkar en text, till exempel en noggrant utskriven 
intervju, börjar med att först läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av 
denna. Därefter läses olika delar i texten var för sig för att skaffa sig förståelse av 
dessa (a.a.). Av ovanstående resonemang har jag i min rapport transkriberat varje 
intervju för sig. Jag har sedan gått vidare genom att bearbeta empirin och försöka 
förstå hur urvalsgrupps tal kom till uttryck i det talade och skrivna språket.  

Jag har i min studie valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökningsmetod i form av 
intervjuer. Patel och Davidson (2011) menar att i kvalitativa undersökningar kan 
frågorna vara bestämda i förväg, men man låter den intervjuade svara fritt med egna 
ord. Syftet med kvalitativa intervjuer, menar författarna, är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något t. ex pedagogers erfarenheter 
och kunskaper om något specifikt (a.a.) 

Patel och Davisson (2011) menar att både intervjuare och intervjupersoner har olika 
roller i ett samtal. Intervjuaren är ute efter att belysa ett forskningsproblem och 
intervjupersonen medverkar i intervjun utan att ha direkt nytta av den. Denna metod 
används för att samla empirin och ställa öppna frågor såsom: Kan du berätta? Hur 
uppfattar du..? gör det möjligt för intervjupersonen att utmanas och beskriva sina 
insikter kring det bestämda temat. Författaren konstaterar att fördelen med kvalitativ 
intervju är att intervjuaren har förkunskaper och är väl förberedd inom 
problemområdet. Författarna skriver vidare för att lyckas med val av metoden kring 
berörda ämnet, bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att samtala kring val av 
temat för att bygga upp ett förnuftigt och ett sammanhängande diskussion om det 
studerade fenomenet (a.a.). Jag har i mina intervjuar undvikit att ställa varför- frågor 
med anledningen till att det enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan leda till 
intellektualiserad intervju och blir mer likt examensförhör (a.a.). Det som inspirerade 
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mig för att välja just den här metoden var att jag ville ta reda på så mycket som 
möjligt på hur människor tänker och resonerar kring mitt val av ämne.   

Kvale och Brinkmann (2009) skriver vikten om insamlade kunskaper och färdigheter 
som intervjuaren har skaffat sig om det berörda intervjuämnet. Det krävs särskilda 
förkunskaper att ställa andra frågor och följa upp intervjupersonens svar, detta val av 
metod kan ge en omfattande bild utifrån studiens syfte (a.a.) 

 

4.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingsinstrument som använts i studien bestod av ett frågeformulär till 
föräldrar, förskollärare och modersmålslärare. Intervjuguiden innefattade ca 8-10 
öppna frågor som arbetades fram under handledning av handledaren. Patel och 
Davidson (2011) diskuterar om skillnaden mellan begreppen; låg grad av 
strukturering och hög grad av standardisering. Författarna menar att man kan välja 
att ställa frågorna med låg grad av strukturering, vilket betyder att intervjupersonen 
kan svara fritt med egna ord. Eller genom att ställa frågorna i en bestämd ordning, 
det vill säga med en hög grad av standardisering (a.a.) Jag använde båda begreppen i 
min studie och arbetade med öppna frågor med hög grad av standardisering där 
frågorna kom på en bestämd ordning, och med låg grad av strukturering där mina 
respondenter fick utrymme att svara fritt med egna ord. De fick möjlighet att delge 
sina uppfattningar kring mitt ämne.  

 

4.3 Urval 
 

Min urvalsgrupp bestod av några föräldrar, modersmålslärares och för att få vidgat 
perspektiv på mina frågeställningar valde jag även att intervjua förskollärarna. Åtta 
personer har deltagit i studien; två förskollärare, tre föräldrar och tre 
modersmålslärare från tre olika förskolor samt fem lägenheter. Anledningen till att 
jag valde åtta personer att delta i studien är att det ger tillräckligt med underlag för 
studiens syfte, och för att kunna göra jämförelser, hitta likheter och skillnader mellan 
deras tal. Kvale och Brinkmann (2009) anser att om antalet personer i en kvalitativ 
studie är för litet blir det svårt att pröva hypoteser om skillnader mellan grupper. I 
motsatta vägen anser sig författarna om antalet är för stort går det inte att göra mer 
tolkningar av intervjuarna. Antalet nödvändiga intervjupersoner, menar författarna, 
beror på undersökningens syfte (a.a.). Mina frågeställningar och syftet var 
utgångspunkten i genomförda intervjuer. Urvals grupp var för mig kända sedan 
tidigare, och jag tog kontakt med dem genom telefon. Bryman (2011) menar att man 
alltid ska ha studiens syfte, och frågeställningar i åtanke. Det är viktigt att tänka på 
vilken typ av information som man är ute efter. Val av intervjupersoner skedde 
medvetet inte slumpvis. Den viktigaste grunden för urvalet var familjer med utländsk 
bakgrund. Anledningen till det var att jag ville tillgodose studiens syfte och belysa 
deras uppfattningar kring mitt val av berörda ämnet. En modersmålstöd lärare 
träffade jag under min senaste verksamhets förlagda utbildning. De tre utvalda 
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förskolorna där intervjuerna ägde rum med förskollärarna och modersmålsstöd 
läraren är mångkulturella, vilket innebär att de har barn med utländsk bakgrund. De 
övriga intervjuer med föräldrar och två modersmålslärarna som jobbar i förskoleklass 
ägde rum i deras respektive lägenheter. 

    

4.4 Genomförande 
 

Jag ringde till samtliga respondenterna och frågade om jag kunde intervjua dem. De 
två förskolelärarna och modersmålstöd läraren jobbade med mångkulturella 
förskolor, vilket innebar att de jobbade i förskolor som har ett stort antal flerspråkiga 
barn. De två övriga modersmålslärarna jobbade med förskoleklass och grundskolans 
flerspråkiga elever. Respondenterna gav mig samtycke och intervjuerna ägde rum på 
deras arbetsplatser och lägenheter i en lugn och ostörd miljö. Intervjutiden varade i 
ca 30-45 minuter och deltagarna fick i hög utsträckning möjlighet att prata fritt. Jag 
hade förberett mig genom att tillämpa enkla, korta och begripliga frågor. 
Respondenterna fick ta del av frågeformulär och rapportens syfte med studien i god 
tid så att de kunde förbereda sig. Efter intervjutillfällena samlade jag empirin och 
undersökte hur föräldrar, modersmålslärarna och förskollärare uppfattade 
modersmålets betydelse för andraspråkslärande och personlig utveckling. Jag 
intervjuade de ovanstående personerna angående frågor som berörde min studie. Jag 
genomförde enskilda intervjuer. Anledningen till det var att jag ville att 
respondenternas skulle delge sina erfarenheter kring mitt val av ämnet och att deras 
svar inte skulle påverkas av varandra samt att allas röster skulle bli hörda.  

 

4.5 Databearbetning 
 

Att registrera intervjuer för dokumentation och senare analys är viktigt då man kan 
återvända till inspelningarna för transkribering i efterhand. Att använda mig utav 
ljudinspelningen var bestämt i förväg, men under intervjun bad jag 
intervjupersonerna om tillstånd. Jag spelade in samtalet på min mobil. Avsikten med 
detta var att kunna koncentrera mig på själva samtalet och vara en aktiv lyssnare. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ljudbandspelare det vanligaste sättet för att 
dokumentera intervjuer. Fördelen med ljudbandspelaren är att intervjuaren kan 
återvända till inspelningarna så ofta som möjligt för analysen (a.a.). Vid ett 
intervjutillfälle använde jag mig av anteckningar för att undvika transkriberingen 
som tar lång tid. Detta ledde till att jag glömde de exakta formuleringarna och avbröt 
det fria samtalsflödet. Därför valde jag att inte skriva anteckningar, då jag istället 
spelade in intervjuerna för att bevara intervjusamtalen. Alla intervjuer skrevs 
ordagrant, så att jag fick en text att arbeta med. Att transkribera de åtta intervjuerna 
på dator tog mellan tre till fyra timmar per intervjun. Därefter läste jag på nytt hela 
det insamlade materialet flera gånger med tanken på rapportens syfte i bakhuvudet. 
Jag delade upp transkriberingsmaterialet i tre olika kategorier med tre huvudrubriker 
och sammanställde det i resultats avsnitt. Enligt Patel och Davidson (2011) innefattar 
en kvalitativ bearbetning en text med citat från deltagande som varvas med egna 
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kommentarer, tolkning och analyser. Författarna menar att det är angeläget att hitta 
en balans mellan citat och den kommenterade texten. Genom att undvika för långa 
eller många citat, och för långa tolkningstext. Många citat kan vara tråkiga för 
läsaren. I motsatta håll om citat är få och tolkningen överväger att blir svår blir det 
svårt för läsaren att avgöra trovärdighet (a.a.). Jag har i mitt resultats redovisning 
försökt att hitta balansen och strukturera resultatet med lagom långa avsnitt och 
välvalda rubriker. Jag har även bearbetade texten genom att hänvisa det till slutet till 
berörda urvals grupper vilka var anonyma.   

 

4.6 Etniskt ställningstagande 
 

Inom aktuella forskningen finns det fyra allmänna huvudkrav, som forskaren bör 
tänka på och tar hänsyn till innan genomförda arbetet. Dessa krav kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2002). Att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter är angeläget för 
den berörda forskningen. De etiska riktlinjer hade jag som utgångspunkt för studien. 
Bryman (2011) menar att vid forskningsintervju är det viktigt att ta hänsyn till etiska 
principer. Genom att informera intervjupersoner om undersökningssyfte, och att de 
har rätt att hoppa av om de så önskar. Respondenterna har rätt att själva bestämma 
över sitt deltagande. En annan viktigt aspekt är att informera intervjupersonerna, att 
det som sägs ska behandlas konfidentialitet och användas för forsknings ändamål 
(a.a.). Informationskravet har tillgodosetts då respondenterna informerades om 
studiens syfte och har fått studieguide i förväg via respektive e-mejla.  
Samtyckskravet har åstadkommit då de deltagande tillfrågats flera gånger både före 
och vid intervjutillfället. Nyttjandekrav har fullgjort då respondenterna informerades 
att datainsamling kommer att behandlas anonymt och användas för att tillgodose 
forsknings ändamål och att det är bara jag som har tillgång till deras svar.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Patel och Davidsson (2011) handlar validitet i en kvalitativ studie om att 
upptäcka företeelser, beskriva uppfattningar, tolka och förstå livsvärlden. Författarna 
menar att begreppet validitet innefattar hela forskningsprocessen. Reliabilitet och 
validitet i en i en kvalitativ undersökning är så sammanflätande och har en nära 
relation till varandra, vilket betyder att forskaren sällan använder begreppet 
reliabilitet. Gällande datainsamlingen i en kvalitativ undersökning, menar författarna, 
validiteten kopplas till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig 
tolkning av den studerades livsvärld (a.a.). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
begreppet validitet hänför sig till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Ett 
giltigt argument, menar författarna, är hållbart, vägande och övertygande (a.a.). 
Stukat (2011) konstaterar att validitetsbegrepp inom kvalitativ undersökning vilar på 
rimliga och trovärdiga tolkningar. Författaren menar att man försöker mycket tydligt 
synliggöra samt motivera sitt tänkande och de grundar som resultatet står för. Jag har 
i min undersökning analyserat alla mina intervjuer med föräldrarna, förskollärarna 
och modersmålslärarna på hermeneutiska perspektivet, vilket menas att jag beskrivit 
tillvägagångssättet för att genomföra studien och samla empirin. Genom att lyssna på 
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de intervjuer som jag har spelats in, transkribera ordagrant varje intervju för sig för 
att förstå helheten av denna, och slutligen bearbeta empirin. Stukat (2011) menar att 
om fler personer ser samma sak blir resultatet mer trovärdigt. Jag har genomfört min 
studie själv, vilket innebär att jag använda mina värderingar i hela 
forskningsprocessen, genom att diskutera alla val jag gjort och de brister som studien 
vilade på.  
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5 RESULTAT 
 

I resultatet sammanställs och kategoriseras det som respondenterna har sagt utifrån 
intervjufrågor (se bilaga 1). Jag intervjuade åtta personer varav tre var 
modersmålslärare, två var förskollärare och tre var föräldrarna. I resultatet delges 
vilka tankar om modersmålets betydelse för lärandet i andra språk som de 
intervjuade hade. 

 

5.1 Modersmålslärarnas uppfattningar 
 

I detta avsnitt följer modersmålslärarnas uppfattningar om modersmålets betydelse 
för andraspråkslärande och personliga utveckling. 

 

5.1.1 Modersmålsundervisningen 
 

Vid intervjuer med modersmålslärarna om erfarenheter kring 
modersmålundervisningen framkom det en bild om att hålla språket levande. En 
modersmålslärare som jobbar i förskoleklass berättade att de flesta elever har det 
språket hemma och att de utvecklat språket skriftligt och för att uttrycka sig. 
Modersmårsläraren berättade att de flesta har i alla fall utvecklat sitt modersmål på 
ett väldigt positivt sätt. De kunde använda sitt språk för att skriva, för att kunna 
uttrycka sig och de fick helt enkelt mer kunskap om sitt modersmål än vad 
föräldrarna hade.  

 
Man ska hålla språket levande och eleverna som kommer till oss de flesta har det 
språket hemma, och jag har märkt under den tiden som de kommer till mig att de 
har utvecklat modersmålet på ett väldigt positivt sätt. De kunde uttrycka sig 
skriva det blev helt enkelt mer än vad föräldrarna hade för erfarenhet om 
tvåspråkighet 

 

En annan modersmålslärare gav en bild av svårigheter som hon mötte vid 
undervisningen, dels vad det gäller dialekt svårigheter och dessutom tröttheten som 
barnen hade när undervisningen skedde på eftermiddagar. Modersmålsläraren sa att 
det var roligt samtidigt jobbig då elever var trötta efter en lång dag i skolan. 
Pedagogen berättar: 

 
Vi kurder har olika dialekter och har man elever som inte har samma dialekt så 
kan det försvåra undervisningen och att kurdisk litteratur kan vara svårt att förstå 
då den inte är anpassad till alla grupper.  
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En modersmålstöd lärare berättade att hon pendlar mellan 19 olika förskolor, trots att 
det är stressigt så upplever hon glädjen när hon bemöter längtansfulla barns blickar, 
då de bemöter henne och kalla henne för moster. Respondenten betonade vikten av 
att förmedla sin kultur, språk och tradition så att barnet ska känna samhörighet till 
två olika kulturer. Modersmålstöds läraren uppmärksammade att modersmålstödet 
verkligen har stärkt barnens identitetsutveckling, och menade att de känner en 
stolthet och synliggjort att det kan finnas en olikhet.  

 

 

5.1.2 Tvåspråkighet 
 

Modersmålslärarna gav en positiv bild av tvåspråkighet som kompletterar varandra. 
En modersmållärare kommenterade att i ursprungslandet var det förbjudet att tala 
modersmålet i officiella myndigheter eller i skolan. Då var det andraspråket som 
gällde, och att man talade modersmålet hemma. Modersmålläraren betonade att det 
är som att leva i två världar när man är uppväxt med två språk. Man hade det språk 
som var officiellt att prata och som man var tvungen att använda av myndigheter och 
använda i skolan, och modersmålet talade man hemma. Modersmållärare berättar: 

 
Man handskas med två världar faktiskt. Ibland behöver man ju det ena och det 
andra hjälper till att utveckla det andra språket. Till exempel, när jag lärde mig 
svenska under mina första år i Sverige var det arabiska språket, som inte var mitt 
modersmål, ett viktigt redskap för att utveckla det svenska språket. Det är alltid 
positivt att behärska två språk. 

 

5.1.3 För - och nackdelar med tvåspråkighet 
 

Vad gäller fördelar respektive nackdelar med tvåspråkighet ansåg de 
modersmålslärarna jag intervjuade att de inte kan se några nackdelar med 
tvåspråkighet. De påstod att det alltid är bra att kunna två språk, vilket leder till att 
man enklare kan utveckla ett annat språk. 

Den enda nackdelen är om man skulle vara passiv och inte vill utveckla ett nytt 
språk.  En modersmållärare gav ett exempel på det finska språket, då det finns 
finländare som har varit i Sverige i 30 eller 40 år och ändå behärskar de inte det 
svenska språket. Det beror ofta på att de bara använder sitt modersmål och känner 
inget behov av att utveckla det andra språket. Detta gör att de därför stannat i sin 
miljö. En del elever känner att de inte har behov av att lära sig ett nytt språk, och 
nackdelen med det blir mycket individuellt om man helt enkelt inte vill anstränga sig 
och lära sig ett nytt språk. 
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Modersmålsläraren tog upp att eleverna som kommer från ett annat land behöver lära 
sig det svenska språket för att känna att de lättare förstår vad andra säger, men även 
kan göra sig förstådda och bli en del i samhället. Modersmålslärarna berättade vidare 
att eleverna får enklare att lära sig ett andraspråk om de får möjlighet att också 
använda sitt modersmål i undervisningen. Modersmålet är en del av elevernas 
identitet. 

Jag har lärt mig svenska och det har alltid hjälpt mig att kunna det svenska 
språket. Det finns de som anstränger sig för att utveckla ett andra språk, 
exempelvis det svenska språket. Eleverna får enklare att lära sig ett andra språk 
om de får möjlighet att också använda sitt modersmål i undervisningen. 
Modersmålet är en del av elevernas identitet. 

 

 

5.1.4 Modersmålets roll för andraspråkslärande 
 

En av modersmålslärarna berättade bland annat att elever som har fått 
modersmålsundervisning har visat bättre resultat i andra ämnen jämfört med elever 
utan modersmålsundervisning. Många forskare har kommit fram till att tvåspråkiga 
elever har visat bättre resultat i andra ämnen än enspråkiga elever.  

 

En annan modersmållärare berättade om sin dotter som ville ha hjälp med vad ett 
visst ord betydde på svenska. Han försökte förklara det på svenska men det gick inte 
så bra. Han bytte då till kurdiska vilket underlättade svaret mycket mer.  

 
Jag använde ordet synonym under en kurdisk lektion och utgick ifrån att 
eleverna visste vad synonym betyder, men det visade sig att de inte förstod det. 
Jag förklarade det på kurdiska där de fick lära sig ordets betydelse och jag tror 
aldrig att de kommer att glömma det ordet.   

 

Modersmålslärarna betonade vikten av att utveckla både modersmål och svenska 
språket. 

 
Tvåspråkighet har positiva effekter på barns språkliga och personliga utveckling.   

Modersmålslärarna menade att när man fortsätter att utveckla sina förmågor i två 
eller flera språk under sin uppväxt, för dem djupare förståelse för språket och hur 
man använder det effektivt. De har mer övning på att hantera språk, och tvåspråkiga 
barn kan också utveckla mer flexibilitet i sitt tänkande som en följd av att bearbeta 
information rakt igenom två olika språk.   
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5.1.5 Samverkan med föräldrar 
 

En av modersmålslärarna gav en bild av hur samverkan med föräldrarna såg ut. 
Samverkan var mycket individuell. Det finns föräldrar som bryr sig, hjälper sina barn 
med hemläxor, och följer sina barns språkutveckling. Och även föräldrar som inte 
bryr sig och andra som endast bryr sig stundtals. 

Modersmålsläraren berättade om att samverkan med föräldrar delas in i tre 
kategorier. Samverkan med föräldrarna är mycket individuellt och har en stor 
betydelse för modersmålet. Den första kategorin är föräldrar som bryr sig om sina 
barns språkutveckling. Föräldrarna frågar om hur det går för deras barn, de hjälper 
sina barn med hemläxor och ser till att barnen bryr sig om sitt modersmål. Den andra 
kategorin är föräldrar som inte bryr sig och inte följer sina barns språkutveckling. De 
tror att det helt och hållet är skolans uppgift att hjälpa barnen. Detta beror kanske på 
att föräldrarna är analfabeter, okunniga eller helt enkelt inte bryr sig alls om barnens 
utveckling. En annan kategori är lite mittemellan. Den tredje kategorin bryr sig 
ibland och ibland bryr de sig inte, man kan kalla det mittemellan. 

 
Det är viktigt att föräldrar är med och påverka modersmålsundervisningen. 
Föräldrarna kan komma med idéer och tankar om hur de vill att 
modersmålsundervisningen kan formas. Detta ger modersmålsläraren 
möjligheter att kunna styra undervisningen. Jag kan säga att samverkan med 
föräldrarna är mycket individuellt och har en stor betydelse för modersmålet.  

 

 

5.1.6 Arbetssätt 
 

Modersmålslärarna i förskoleklass berättade att det finns grupper som består av en 
enda elev och grupper med flera elever. Undervisningen i förskoleklass och skolan 
kan struktureras genom att eleverna får använda sig av exempelvis anpassande texter 
till varje grupp och eleverna får läsa texten, berätta innehållet och översätta till 
svenska. De får diskutera med varandra, tycka och tänka om innehållet och 
modersmålsläraren ser till att det öppnas en diskussion mellan eleverna.   

En modersmålstödlärare i förskolan berättade om sitt arbetssätt, och menade att hon 
använder mycket svenskt material, så som kända klassiska sagor och böcker på 
svenska. Modersmålstödläraren översatte de svenska sagorna och även barnvisor till 
sitt modersmål.  Det blir stöd för barnen då de börjar kommunicera med varandra på 
båda språken. När de hör sagan på modersmålet som de hört på svenska, börjar de 
diskutera om sagan. Hon berättade vidare att de sjunger kända svenska barnvisor 
med samma melodi men översatt till modersmålspråket.   

 
Jag använder mycket material från svenska barn litteratur så att barnen kan se 
samma material på sitt modersmål. t.ex. jag översätter olika böcker från svenska 
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till mitt språk. De sagor som de lär sig på förskolan finns de inte på mitt 
modersmål. 

 

Modersmålstödläraren berättade att de i första hand fokuserar på svensk 
barnlitteratur, exempelvis Sagan om pannkakan. Denna saga är känd för barnen då 
de har jobbat mycket med den. Hon berättade att hon medvetet väljer litteraturen som 
kan främja barnens modersmål. Litteraturen är lärande för barnen då de kan innehålla 
mycket mattematiska begrepp, klockan, djurens namn, och olika färger. Allt om mig 
själv är en annan bok då barn lär sig om kroppens delar, och även fyra hönor och en 
tupp har mycket matematiska begrepp. Se alla mina djur är en barnbok med lite fakta 
om djuren.  

 

 

5.1.7 Modersmålslärarnas tankar om föräldrars syn på 
 modersmålsundervisningen 
 

En av modersmålslärarna talade om osäkerheten hos de flesta föräldrar kring 
meningen med modersmålundervisning.  

 
Många visste inte så mycket om modersmålsundervisning förr eller brydde de 
sig inte om modersmålet och trodde att det inte var viktigt med 
modersmålsundervisningen. 

 

Bilden har ändrats idag och föräldrar blir mer och mer medvetna om 
modersmålsundervisningen, dels för att språket ska bevaras och dels för att hålla 
kontakt med hemlandets kultur och traditioner. Många föräldrar börjar samarbeta 
med modersmålslärare och är medvetna om modersmålsundervisnings inverkan på 
inlärning och utveckling på övriga ämnen i skolan. 
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5.2 Föräldrarnas uppfattningar 
 

I detta avsnitt följer föräldrarnas uppfattningar om modersmålets betydelse för 
andraspråkslärande och personliga utveckling. 

 

 

5.2.1 Vikten av modersmål 
 

De föräldrarna som deltagit i studien anser att det är en självklarhet att vara kunnig i 
sitt modersmål. Man kan då uttryck sina känslor och känner sig bekväm och trygg 
med det. Även modersmålet anses vara rikare på ord att ta till sig beskrivningar och 
utsagor. En av föräldrarna berättade:  

 
Vi talar kurdiska hemma. Ja, Det är lättare att utrycka sina känslor och känna sig 
bekvämare med sitt språk.   

 

Föräldern menade att identiteten förstärkas med det språk som man behärskar bäst.  

 
Det är ju vårt språk, och vi identifierar oss med det, och sen det är vårt 
känslospråk. När jag talar arabiska, eller läser från Koranen upplever jag en 
annan slags frihet vilket gör att jag känner mig tryggare när jag talar arabiska. En 
annan viktigt sak är att jag inte behöver tänka att jag kommer att uttala mig fel 
med fel grammatik.  

 

Föräldern berättade vidare att det är viktigt att barnen lär sig svenska för att kunna 
prata och göra sig förstådda av sina vänner i Sverige. Det andra som är ännu 
viktigare är att dem på sitt språk ska kunna läsa koranen. Detta för att de verkligen 
ska förstå det, och lär sig om sin religion och vad islam är.  

 
 Sen det andra som ännu är mer viktigare för mig för att de ska verkligen kunna 
läsa koranen, kunna läsa det på sitt språk inte på svenska. Så att det liksom 
kommer ju det där att man verkligen förstår vad det står.  För med 
översättningen alltid försvinner några ord här och där. 

 

Föräldern menade att hon kan nå sina barn på ett helt annat sätt när hon använder sitt 
modersmål. Dessutom är det positivt att de använder sitt modersmål även om man 
bor i Sverige. När man åker till sitt hemland och man inte använder sig av arabiska 
till exempel, då kan det uppstå problem. Det blir svårt att kommunicera och göra sig 
förstådd och då det lätt blir missförstånd.  
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När man åker ner har man inte arabiska t.ex. då har man lite problem där, det tar 
ju sån tid det bli såna matta av liksom missförstånd. Ibland kusiner säger 
någonting så tror barnen att de menar nåt eller nåt annat det lite missförstånd.  

 

 

5.2.2 Att läsa modersmål och majoritetsspråk samtidigt 
 

Föräldrarna poängterade vikten av att ha rätt till modersmålundervisning. De är 
angelägna om att barnen lär sig modersmålet, för att språket skall bevaras och för att 
hålla familjens språk och kultur högt och levande. En av föräldrarna uttalade sig på 
det här sättet: 

 
Det är bara bra med modersmålsundervisning eftersom det ger möjligheter för 
mina barn att utveckla sitt modersmål. Det gör att de kan uttrycka sig på ett 
bättre sätt, och lär känna sin kultur på ett helt annat sätt. De kan ge bättre 
förklarningar på saker och ting och det blir helt enkelt bättre dialog hemma. 

 

En annan förälder påpekade att en timme modersmålundervisning är ingenting om 
man inte engagerar sig som föräldrar för att hjälpa barnet att lära sig modersmålet.   

 
[…] därför försöker jag uppmuntra barnen att gå på modersmålundervisning. En 
timme i veckan är inte mycket, så därför vi jobbar med det hemma för det är lätt 
och glömma, om man ska vara flexibel och jämföra det med det svenska språket 
som man läser 8 timmar i dygnet. 

  

De föräldrar jag har intervjuat har upplevt att det är på grund av den miljön som man 
är uppväxt i gör det naturligt för barn att växla mellan olika språk. Barn som är födda 
i Sverige införlivar den svenska kulturen, och föräldrarna poängterade att de själva 
har gjort det i barndomsålder. Det är miljön som ställer krav på att barnen använder 
det svenska språket i skolan och med sina vänner. Medan de använde sitt modersmål 
hemma, vilket gör att de blandar språken ibland.  

 
Det är naturligtvis inte bra men jag tror de flesta barnen gör det. När jag växte 
upp i Kurdistan så blandade vi många arabiska ord till kurdiska. Jag tror att detta 
beror på att ibland är det svårt att översätta vissa ord till respektive språk eller att 
ordet kanske inte finns i modersmålet.  

 

En annan förälder berättade att de talar både arabiska och svenska hemma. Hon 
hävdade att båda är viktiga och menade att om man pratar arabiska så får man prata 
hela meningar, likadant när man talar svenska. Om man blandar ihop språken blir det 
obalans för barnen. Hon berättade att hennes man blandar och pratar både på svenska 
och arabiska med barnen. 
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Jag är mer hård att barnen inte ska blanda språken. Men ibland några ord kan 
smyga in men det är inte så farligt. Det är jätteviktigt för barnen att de ska lära 
sig arabiska, för att de ska hålla kontakt med sina släktingar och vänner i sitt 
hemland, trots att de bor i Sverige. 

 

5.2.3 Språkets viktigaste funktion och fördelen med tvåspråkighet 
 

Föräldrarna talade om språkets betydelse (modersmål och svenska) och gav en bild 
av att vara väletablerade i båda språken. Föräldrarna ansåg att båda språken är 
viktiga, de stärker varandra och stärker barnet. Hemma träffar barnen bekanta som 
talar deras språk och känner samhörighet och gemenskap i det, och ute i samhället är 
svenskan viktig för att klara både skolan och arbetet. Föräldrarna poängterade att det 
är viktigt att använda båda språken. En av föräldrarna uttalade sig så här:  

 
Det ena språket öppnar dörren för mig till det svenska samhället som jag lever i. 
Detta för att jag ska anpassa mig till samhället och klara av mina vardagliga 
sociala kontakter. Mitt modersmål gör att jag kan hålla kontakt med att bevara 
min kurdiska kultur och historia. 

 

Föräldrarna ansåg att fördelen med tvåspråkighet är att barnet får mycket kunskap 
genom att vara tvåspråkig.  

 
[…] det är viktigt som sagt, är man stark på sitt eget då är man stark på det 
andra, sen är fördel att de har kontakt med släktingar och kusiner, en annan 
fördel att de kunde prata med varandra om något eget som vissa behöver inte 
förstår. 

 

Föräldrarna betonade även en annan fördel med tvåspråkighet och det gäller för 
ungdomar att bli delaktiga i samhället i det gamla hemlandet, sköta officiella ärenden 
m.m.  

 
 Det bygger på deras framtid det kan vara jätteviktigt när man bli äldre, när man 
åker ner för att börja jobba, och det kan vara bra för Sveriges framtid också, då 
man samarbetar med utomlands.  

 

Föräldrarna påpekade även modersmålets betydelse för barnets självförtroende. En 
av föräldrarna berättade så här:   

 
Det förstärker deras självförtroende, det är liksom man känner att man verkligen 
är stark. Det här klarar jag och det finns ingen som kan sudda bort det. 
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Nackdelen är att barnet kanske inte kan lära sig ett av språken till hundra procent. 
Man kan pendla mellan de två språken, särskilt om skillnaden är stor mellan 
svenskan och modersmålet.  

En annan förälder berättade att hon använder det svenska språket med sina barn när 
hon är ute och handlar. Hon berättade att de som har ett annat modersmål uttrycker 
sig på ett annat sätt än svenskar. På vissa språk kan svenskar uppfatta att man skriker 
på sina barn. När man pratar sitt eget modersmål använder man sig av sina känslor 
och händer. Det har hänt att föräldrar har blivit anmälda för misshandel mot sina 
barn då svenskar har misstolkat deras uttryckssätt.  

 
Det har hänt förut att många har anmält föräldrar på misshandel men det handlar 
om språket vi pratar mycket med känslor använder händer. Det förstår vi men en 
annan riktigt svensk kan inte förstå det 

 

5.3 Förskollärarnas uppfattningar 
 

I detta avsnitt följer förskolelärarnas uppfattningar om modersmålets betydelse för 
andraspråkslärande och personliga utveckling. 

 

5.3.1 Interkulturellt förhållningssätt 
 

Förskollärarna talade om att för att inta ett interkulturellt förhållningssätt menas att 
man blandar barn från olika kulturer i samma grupp. Man tar vara på barnens 
olikheter, lyfter fram och lär sig av varandras kulturer och bemöter barnen med 
positiv förstärkning och intresse. Förskollärarna berättade att under terminens gång 
har de fortsätt med att få in barnens olika hemspråk och kulturer som en naturlig del i 
verksamheten. Där de lyfter fram de olika språken som en del i barnens 
identitetsutveckling.   

 
[…] jag tänker på ett arbetssätt i den pedagogiska verksamheten där man tar 
tillvara på att barngruppen är mångkulturell. Att man arbetar utifrån alla barns 
förutsättningar och ser det som en tillgång att det finns många kulturer samlade 
under ett tak. Ibland tar vi för givet att vi ska ”lära” barnen de västerländska 
traditionerna men det är minst lika viktigt att uppmärksamma andra kulturers 
traditioner och högtider och lyfta fram de olika språken och inte vara främmande 
för att ta in dem i verksamheten.  

 

5.3.2 Att uppmärksamma modersmålet 
 

Förskollärarna uttalade sig om hur de uppmärksammar barnens modersmål, och 
menade att de har barnens olika nationaliteters flaggor uppsatta på väggen i barnens 
kapprum. Under varje flaggbild sitter en skylt där det står välkommen på dess språk.  
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Vi har även plockat in alla de olika flaggor som finns representerade i vår grupp. 
Detta har gjort barnen blivit väldigt nyfikna på och inspirerade av andra länders 
flaggor och språk. 

 

En förskollärare berättade att barnen har full koll på vilken flagga som tillhör vilket 
barn och menade att de har suttit tillsammans med och skuggat de länder barnen har 
anknytning till. Hon talade om böcker på de olika språken, har en naturlig del i deras 
bokhylla. Förskoleläraren har också markerat dessa med språkens olika flaggor för 
att barnen ska få en förståelse för att det är olika språk och bokstäver i dem även en 
av de böcker som är på svenska har fått en flagga.  
 
 

Vi har här kunnat på ett naturligt sätt jämföra de olika bokstäverna som kommer 
från de olika kulturerna. De barn som har ett annat hemspråk tar gärna sitt språks 
bok och ”läser” för de andra kompisarna 

 

Finns det personal som kan prata barnens språk på avdelningen, så gör de det. Det 
går ju även bra att fråga barnet vad olika saker heter på dess modersmål så att man 
kan lära sig några ord. 

 
Vi försöker lära oss så många vardagliga ord som möjligt på exempelvis arabiska 
så att vi kan använda dem tillsammans med barngruppen. Detta för att synliggöra 
för barnen att språk kan se olika ut och de arabisktalande barnen tycker det är 
roligt att deras språk synliggörs och accepterad. Vi tar gärna hjälp av föräldrarna 
och modersmålslärare.  

En förskollärare menade att de kan låna böcker på biblioteket på dess modersmål så 
att de finns synliga på avdelningen. Man kan fråga föräldrar om de kan ordna musik 
inspelad på Cd-skiva, som spelas på förskolan. Vid särskilda behov kan personal 
anställas som behärskar barnet språk för att underlätta i det sociala samspelet.  

En annan Förskollärare berättade att de bemöter barnen olika språk genom att ge 
barnen många olika sätt att förmedla sig på. De nämnde till exempel. vid en 
inskolningsperiod om barnet har väldigt begränsat ordförråd, så försöker personalen 
lära sig några fraser på barnets modersmål för att skapa en trygghet och för barnen 
att komma in i rutinerna. De arbetar också med tecken som stöd för att skapa denna 
trygghet. 

 
[…] genom att ge barnen många olika sätt att förmedla sig på. Om jag skolar in 
ett barn som har väldigt begränsat ordförråd på svenska försöker jag lära mej så 
många vardagliga ord som möjligt på barnets modersmål så att jag kan skapa en 
trygghet för barnen när det ska komma in i förskolans rutiner. Vi arbetar mycket 
med tecken som stöd och ger därmed barnen andra kommunikationsmöjligheter 
än att prata.   

En förskollärare berättade om sina arbeten med modersmål och hur man med små 
medel kan få så stort genomslag för gruppen. Dessa barn har stärkt sin identitet, själv 
förtroende, och bär sin kultur och språket med stolthet. Förskoleläraren berättade om 
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barn med svenska som modersmål som visade intresse för olikheter och framförallt 
språket och flaggor.  
 

Våra ”svenska” barn har börjat visat ett stort intresse för språk, flaggor, länder 
och danser.  

 

Förskollärare menade att familjerna har bekräftat och gett mycket positiv respons 
kring deras arbete. Barn som tidigare inte velat tala sitt språk i gruppen har börjat 
använda sitt språk och hjälpa dem andra att lära sig små korta ord och fraser.   

 

5.3.3 Förskolan en mångkulturell mötesplats 
 

En förskollärare talade om sin verksamhet som en mångkulturell mötesplats och 
menade att de har några barn på avdelningen som har ett annat modersmål än 
svenska eller är tvåspråkiga.  

  När vi jobbar med vårt tema och skriver vårt syfte ser vi till att detta finns 
skrivet på så många olika språk som möjligt så att alla föräldrar ska kunna ta del 
av vad vi gör. Vi märker också att barnen i barngruppen har respekt och 
förståelse för varandras olikheter, till exempel med kosten som serveras efter 
varje enskilt barns behov. Vi har många barn som äter fläskfri eller vegetarisk 
kost.  

 

Förskolläraren berättade att några barn har modersmålsstödslärare som besöker 
förskolan varje vecka och menade att de upplever att barnen har blivit stärkta i detta 
arbete. Även de barn som har svenska som modersmål har fått en nyfikenhet för de 
olika språken och kulturerna. 

 
[…] barn som tidigare inte velat tala sitt språk i gruppen har nu börjat använda 
sitt språk och hjälpa oss andra att lära oss små korta ord och fraser.   

 

En annan förskollärare berättade om ett barn som tog med sig musik från sitt 
hemland. Detta ville hon ville spela för personal och barn. Under den här tiden 
började hon visa några av kompisarna hur man dansade till musiken, både den 
kvinnliga och manliga delen i dansen.  Förskoleläraren tog tillvara på detta och hon 
fick då visa och lära alla på avdelningen, både barn och pedagoger. Hon upplevde att 
detta hände på grund av att de har stärkt deras betydelse av modersmål men också för 
att de under de gångna åren arbetat mycket med dans i den här barngruppen. 

 

 

5.3.4 Samverkan med föräldrarna 
 



34 

Förskollärarna som deltog i mina intervjuer betonade vikten av att bjuda in 
föräldrarna som har ett annat modersmål för att läsa för alla barn i gruppen. 
Förskollärarna tog vara på hemspråkslärarna som kom en gång i veckan. De läste för 
barn oavsett vilket modersmål de hade. Förskollärarna menade att de upplevde en 
vinst där barnen har blivit stärkta i detta arbete och de barn som har svenska som 
språk har fått en nyfikenhet för de olika språken och kulturerna. Förskollärarna ansåg 
att de har fått känslan av att även föräldrarna som har varit och läst för barnen har 
blivit stolta över att kunna bidra och vara delaktiga i verksamheten på deras sätt.  
 
 

[…] vi har också fått önskemål av andra föräldrar som vill komma och läsa på 
deras språk.  

Förskollärarna ansåg att det är viktigt att ha goda kontakter med föräldrarna, och 
menat att de tar hänsyn till varandras olikheter och försöker anpassa verksamheten så 
att den passar alla barn.  
 
 

[…] vi visar hänsyn till familjernas olikheter t.ex. vid lucia firandet brukar vi 
fråga om det är ok och barnet får vara med.  

 
 
 En förskollärare framhöll att det är viktigt att bjuda in fler familjer att bidra med sin 
kultur som till exempel recept på bröd med mera. Vilket gjorde att detta arbete 
verkligen har stärkt barnens identitetsutveckling och självförtroende genom att de 
känner en stolthet och synliggjort att det kan finnas en olikhet och att de kan bidra 
med sina kunskaper i sina kulturer under temaarbete.  
 

[…] vi ser också att vissa barn använder sig av sin kunskap i den kultur som de 
kommer ifrån under vårt projektarbete. 

 

En annan förskollärare menade att de har ett öppet klimat på avdelningen 
tillsammans med barnen och pratade ofta om varandras olikheter på ett positivt sätt. 
Förskollärare menade vidare att de tog hjälp av tolk då det fanns behov av en sådan. 
Det kan tex vara vid ett utvecklingssamtal eller ett möte. Ibland finns det andra 
familjemedlemmar som kan hjälpa till att tolka vid tamburkontakt.   

 
Det kan vara så att det finna andra familjmedlemmarna än föräldrarna tex syskon 
som kan kommunicera och då kanske man få ta hjälp av dem. Jag har ju varit 
med om att vid utvecklingssamtal att jag fått använda tolk, så är det ju vissa 
sakar som man behöver prata med föräldrarna om som inte rör syskonen utan att 
man vill prata om det här barnet och det mellan vuxna 

Förskollärarna påpekade att barnet kan hjälpa till med kommunikation mellan 
personal och föräldrar. Förskollärarna framhåll att de uppmuntrar föräldrarna att 
ansöka om modersmålsstöd för sitt barn.  
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Vid utvecklingssamtal när man pratar om det här barnets språkutveckling att alla 
forskning har kommit fram till vikten av att använda det, och att det pratas med 
familjmedlemmarna som kan det språket bäst. 

 

Förskolelärarna framhöll att barnet måste utveckla sitt modersmål för att kunna 
känna samhörighet till sin ursprungskultur.  

 
  Där vi vill lyfta de olika språken som en del i barnens identitetsutveckling och 
ursprungskultur. 

 

Förskollärarna menade att modern forskning gällande barns språkutveckling 
poängterar vikten av att varje barn utvecklar ett bra modersmål som de sedan har 
hjälp av när de lär sig andra språk. Det är även viktigt för barnets identitetsutveckling 
för att ta kontakt med sina släktingar. En Förskollärare menade att de informerar 
föräldrarna om barnens rätt till modersmålstödet på utvecklingssamtalet eller vid 
inskolning, och visar olika dokument som belyser vad forskningen har kommit till. 

 
Vi visar föräldrarna information i form av foldrar som belyser aktuella 
forskningsresultat gällande tvåspråkighet.   

 

5.3.5 Arbetssätt 
 

En förskollärare talade om olika arbetsmetoder som de använder för att främja 
barnens modersmål och utveckla det svenska språket, och betonade vikten av att 
arbeta med språket i det vardagliga arbetet.  

 
Vi arbetar mycket med språket i det vardagliga arbetet. Som jag nämnt tidigare 
försöker vi lära oss så många vardagliga ord som möjligt på barnets modersmål 
så att hela barngruppen kan använda dessa tillsammans med de svenska orden.  

 

Förskolläraren menade att de erbjuder barnen tecken för att kommunicera så att de 
kan använda dessa för att göra sig förstådda i de situationer då språket blir ett hinder 
för kommunikationen. Förskolläraren berättade vidare att de har språksamlingar, 
sångsamlingar, och genom den fria leken utvecklar barnen språket tillsammans 
genom att lära av varandra. Hon menade att de sätter ord på allt de gör och strävar 
efter att ha en öppen kod i alla situationer. Förskolläraren talade även om att de 
använder mycket bilder så att barnen kan koppla samman ord med bild och de strävar 
efter att göra så mycket som möjligt i praktiken. Till exempel när de går till skogen, 
det är lättare för barnen att ta till sig ord och begrepp från den miljön när de faktiskt 
befinner sig i just den miljön.  
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionen diskuteras studiens resultat och jämförs med bakgrunden. Avsnittet 
avslutas med en metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Modersmålslärarnas uppfattningar 
 

Utifrån modersmålslärarnas utsagor utläser jag en säkerhet och övertygelse om 
modersmålets roll. Modersmålslärarnas svar tyder på vikten av att ha tillgång till 
modersmålundervisning som gör att språket hålls levande och högt. Detta är ett 
resultat som ligger i linje med skolverkets rapport (2002) där det förekommer olika 
positiva attityder kring modersmålsstöd/undervisning. Dessa inställningar riktar sig 
kring följande områden: Identitetsutveckling: med detta menas att 
modersmålundervisning stärker barnens personlighet, självförtroende det vill säga att 
barnen blir starkare och tryggare i sig själva. En annan positiv attityd är att 
modersmålsstöds/undervisning underlättar kommunikationen mellan släktingar. 
Hyltenstam (2007) och Cummins (2000) framhäver i sina forskningar att ett 
välutvecklat modersmål gynnar andraspråkets lärande. Modersmålslärarna som 
deltagit i studien antar att modersmålet är en förutsättning för tillägnande av 
andraspråk. Vikten av att behärska det svenska språket dyker också upp under mina 
informanters tal. Modersmålslärarna är medvetna om vikten av att behärska svenska 
språket för att känna att de lättare förstår vad andra säger men även kan göra sig 
förstådda och bli en del i samhället.  

I mitt resultat har det framkommit att modersmålslärarna upplever vissa svårigheter 
med undervisningen. Svårigheter som förekommer är dialektsvårigheter och att 
undervisningen sker på eftermiddagar. Detta är ett resultat som ligger i linje med 
skolverkets rapport (2002) om att modersmålundervisning bedrivs på mycket 
otacksam tid. Det är sen eftermiddag då eleverna och lärarna är trötta, vilket gör att 
de ger mindre positiva effekter.  

I likhet med (Hyltenstam, 2007) visar Torpstens (2008) studie att ett välutvecklat 
modersmål och andraspråk är avgörande för att kunna delta fullt ut i samhället. Detta 
kan jag se hos de modersmålslärarna jag har intervjuat då de vidhåller vikten av att 
lära sig behärska tvåspråk väl. Modersmålslärarna menar att när man fortsätter att 
utveckla sina förmågor i två eller flera språk under sin uppväxt, får de djupare 
förståelse för språket och hur man använder det effektivt.  

 

6.2 Föräldrarnas uppfattningar 
 

Resultatet har framförallt visat, hur föräldrarna håller fast vid sitt modersmål för att 
bevara familjens kultur, språk och värderingar ska vara levande. Föräldrarna påstår 
att modersmålet är viktigt att bevara i syfte att föra arvet vidare. I Kenndals (2011) 
studie framkom det att modersmålets betydelse av tillhörighet skapas inom språk 
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gemenskapen i relation till hemlandet och dels inom form av minoritetskap. Detta är 
ett resultat som också framkommer i min studie, då genom intervjuerna fick jag ta 
del av, samt andra viktiga funktioner som modersmålet står för och det är detta som 
har betydelse för samhörighet med familjen och släktingar. 

Insikten om modersmålet som stöd för inlärningen av andra språket är av stor 
betydelse, vilket Hyltenstam (2007) och Cummins (2000) framhåller i sina 
forskningar att begreppsutveckling av första språket stödjer andra språkets inlärning. 
Man kan använda det som ett redskap genom att sätta nya språkliga företeelser på 
tidigare etablerade begrepp. I likhet med ovan nämnda resultats forskning utläser jag 
i föräldrarnas utsagor att modersmålet är en förutsättning för tillägnande av 
andraspråks inlärning. Den litteratur som jag har granskat (Mushi, 2002; Kenndal, 
2011; Ladberg, 2003; Skans, 2011, Benckert, 2008 m.fl.) har tydligt visat vikten av 
föräldrarnas engagemang i barnets språkutveckling. I föräldrarnas tal framkom det 
vikten av att stötta barnet i modersmålet. En timme undervisning i veckan är 
otillräckligt då majoritetsspråket dominerar om man inte engagerar sig som föräldrar 
för att hjälpa barnet att utveckla båda tal och skrift språk på sitt modersmål.  

Axelsson (2004) nämner att om barnets modersmål är starkare än andraspråket, är 
det angeläget att ge barnet möjlighet till fortsatt utveckling på detta språk. Mitt 
resultat visar att modersmålet är begränsad inom familjens ramar. Eftersom 
andraspråket är starkare och om barnet inte får tillräckligt med kunskaper om sitt 
modersmål, så leder detta till negativa konsekvenser som gör att modersmålet 
utvecklas långsammare eller hämmas. Detta resultat går i samma linje med 
Hyltenstams (2007) forskning som menar att modersmålet är knutet till hemmet och 
har begränsade användningsmöjligheter i samhället.  

Svensson (2008) anser att det är viktigt att kunna överföra sitt kulturarv och sitt 
tankesätt till barnen, i detta sammanhang har föräldrarna en stor betydelse. 
Författaren påstår att modersmålet betraktas som språkkänsla och menar att 
föräldrarna talar till barnet på det språk som de är bäst på och behärskar bäst, vilket 
gör att de överför känslan för språket till barnet. I mina intervjuer kan jag se liknande 
resultat då föräldrarna menade att identiteten förstärkas med det språket som man 
behärskar bäst, och man kan nå sitt barn på ett annat sätt när man talar sitt 
modersmål. Att modersmålet har betydelse för andraspråket råder det ingen tvekan 
om, men samtidigt är det viktigt att satsa på det svenska språket. Detta är ett resultat 
som framgår i min studie utifrån föräldrarnas utsagor som betonar vikten av 
tvåspråkighet. Detta perspektiv är något som Torpsten (2008) skriver i sin 
avhandling om hur ett välutvecklat modersmål och andraspråk är avgörande för att 
kunna delta fullt ut i samhället.  

Ladberg (2003) belyser vikten av att uppmärksamma kulturskillnader för att kunna 
förstå tankegångar, känslor och missförstånd hos människor med annat ursprung. 
Detta är ett resultat som framkom i min studie då föräldrarna var medvetna om det. 
En förälder anser att de som har ett annat modersmål uttrycker sig på ett annat sätt än 
svenskar. På vissa språk kan svenskar uppfatta att man skriker på sina barn. När man 
pratar sitt eget modersmål använder man sig av sina känslor och händer. Det har hänt 
att föräldrar har blivit anmälda för misshandel mot sina barn då svenskar har 
misstolkat deras uttryckssätt.  
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Yazici, Ilter & Glover (2010) och Skunabb - Kangas (1981) skriver om 
modersmålets avgörande roll i barns sociala och personliga utveckling. Författarna 
menar att modersmåltillägnande händer hemma, i skolan och genom sociala 
relationer utanför, och genom modersmålet kan barn tillägna sig en rad av sociala, 
kulturella och familjens värderingar. Ladberg (2003) poängterar att självförtroende 
och identitetsskapande hänger ihop. Författaren menar att självförtroende skapas 
genom positiv feedback från omgivningen, och om individen känner sig sedd och 
bekräftad utvecklas individens självförtroende. I likhet med (Ladberg, 2003) visar 
Yazici, Ilter & Glover (2010) artikel modersmålets avgörande roll av självkänslan. I 
föräldrarnas utsagor framkom det liknande resultat då modersmålet stärker barnets 
självkänsla och identitet 

 

 

 

6.3 Förskollärarnas uppfattningar 
 

Ladberg (2003) anser att förskolepersonal har en viktig uppgift genom att 
tillhandahålla och belysa olika redskap som stärker barnens identitet om de inte har 
tillgång till modersmålstödet. I resultatet framkom det att förskollärarna medvetet 
arbetar för att synliggöra barnens olikheter. Dels genom böcker på de olika språken 
som en naturlig del i deras bokhylla.  

Skans (2011) menar att pedagogerna jobbar medvetet med frågor som rör mångfald. 
Det handlar således om pedagogernas medvetenhet och kunnande och hur de kan 
skapa en bra lärande miljö i barngruppen så att alla barn blir delaktiga. (Benckert, 
Håland & Wallin, 2008; myndigheten för skolutveckling, 2006) liksom Skans (2011) 
hävdar vikten av att man som pedagog bör visa intresse för barnets bakgrunds kultur, 
genom att informera föräldrarna om vilket/vilka språk som talas hemma. I resultatet 
framkom det att en av pedagogerna berättade om ett av barn som en dag tog med sig 
musik från hennes land som hon ville spela för personal och barn. Under den här 
tiden började hon visa några av kompisarna hur man dansade till musiken, både den 
kvinnliga och manliga delen i dansen. Pedagogerna tog tillvara på detta och hon fick 
då visa och lära alla på avdelningen, både barn och pedagoger. Pedagogerna trodde 
att detta hände på grund av att de har stärkt betydelsen av barns modersmål och 
mångfald. Vilket Ladberg (2003) vidhåller att självförtroende skapas genom positiv 
feedback från omgivningen. Om individen känner sig sedd och bekräftad utvecklas 
individens självförtroende. I mitt resultat framkom det att förskollärarnas arbete 
verkligen har stärkt barnens identitetsutveckling och självkänsla genom att barn 
kände stolthet, medvetenhet och känner bekräftelse kring sin egen kultur. 

Genom intervjuer fick jag ta del av de olika arbetssätt som pedagogerna använder sig 
av för att underlätta kommunikationen. Förskollärarna försöker lära sig så många 
vardagliga ord som möjligt på barnets modersmål så att hela barngruppen kan 
använda dessa tillsammans med de svenska orden. De erbjuder barnen tecken för att 
kommunicera så att de kan använda dessa för att göra sig förstådda i de situationer då 
språket blir ett hinder för kommunikationen.  Jag har valt ett citat som utspelat sig av 
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en av pedagogerna som uttalade sig hur deras arbetssätt hjälpte barnen att känna 
stolthet kring sin identitet och flerspråkighet: 

 

 Vårt arbete kring barnens modersmål har inspirerat mig mycket. Hur man med 
små medel kan få så stort genomslag för gruppen   

I en rapport som är publicerad av skolinspektionen (2010) redovisar resultat av 
kvalitetsgranskning av flertal flerspråkig förskolor och skolor. I resultatet konstaterar 
man att personalen saknar kunskap om barnens behov och språkliga kunskaper. Detta 
överensstämmer inte med denna studies resultat om att förskollärarna saknar kunskap 
gällande språkutveckling för flerspråkiga barn. Min studie visat tydligt att 
pedagogerna lyfter fram modersmål och jobbar medvetet med frågor som rör 
mångfald.   
Förskollärarna menar att det är angeläget att bjuda in föräldrarna som har ett annat 
modersmål för att läsa för alla barn i gruppen. Detta är en vinst där barnen har blivit 
stärkta i detta arbete och de barn som har svenska som språk har fått en nyfikenhet 
för de olika språken och kulturerna. Förskollärarna anser att de har fått känslan av att 
även föräldrarna som har varit och läst för barnen har blivit stolta över att kunna 
bidra och vara delaktiga i verksamheten på deras sätt. Detta perspektiv är något som 
Arnberg (1996) talar om föräldrarnas stöd i modersmålet i många av de förskolor 
som han studerade i Australien. Förskollärarna uppmuntrar föräldrarna att tala sitt 
modersmål och visar vid utvecklingssamtal eller inskolning vad forskningen har 
kommit fram till gällande modersmålets betydelse för andraspråks inlärning. Detta är 
ett resultat som ligger i linje med Benckert, Håland & Wallin (2008) och 
myndigheten för skolutveckling (2006) och Ladberg (2003) om vikten av att 
uppmuntra föräldrarnas språk och att tala ett språk som man behärskar bäst gör att 
barn blir säkra och självklara, både i familjens språk och i svenska.   
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6.4 Metoddiskussion 

Min målgrupp i studien var relativt lagom och bestod av åtta personer med tre olika 
kategorier det vill säga förskollärarna, föräldrarna och modersmålslärarna. 
Anledningen till det är att jag ville få ett mer tillförlitligt resultat. Som 
undersökningsmetod har jag valt att använda mig utav kvalitativ undersökning. 
Anledningen till att jag valde den här metoden är att jag ansåg att jag kan få svar på 
mina frågeställningar och resonera kring respondenternas tolkningar. Mina frågor var 
formulerade med en låg grad av strukturering så att det ger utrymme för deltagande 
att svara med egna ord (Patel och Davidson, 2011). Jag skrev frågeformulär, som 
fungerade för de individer som frågeformulären hänvisades till. Jag har registrerat 
intervjuerna genom ljudinspelningen, då med min mobil. Anledningen till att jag 
spelade in samtalen var att jag ville fokusera på själva samtalet samt bevara 
materialet för att arbeta med det i efterhand. I ett intervju tillfälle använda jag mig av 
anteckningar för att undvika transkriberingen som tar lång tid. Detta ledde till att jag 
glömde de exakta formuleringarna och avbröt det fria samtalsflödet. Därför valde jag 
att inte skriva anteckningar, då jag istället spelade in intervjuer för att bevara 
intervjusamtalen. Det skulle vara spännande att använda en annan metodstrategi, 
såsom observationer, men på grund av tids brist lade jag fokus på intervjuer istället. 

 I överlag gick intervjuerna bra, dock i vissa tillfällen speciellt intervjuer som ägde 
rum med föräldrarna insåg jag att mina frågor var överflödiga, vilket visade när 
föräldrarnas svar gick in i varandra. Det kan vara att jag är oerfaren intervjuare och 
ställde frågor på ett felaktigt sätt, eller att de inte var vana att bli intervjuade. 
Fördelen med att intervjupersoner fick frågor och syftet i förväg var att de var väl 
insatta i området och väl förberedda och visade stort intresse att tala öppet om det, 
vilket underlättade samtalet. Det kan också finnas en risk med detta då de hinner 
förberedda de svar de vill ha, och studien kanske inte blir lika trovärdig. Att jag 
kände intervjupersoner sedan tidigare och att urvalsgruppen skedde medvetet och 
inte slumpvis var en fördel, då båda intervjuaren och deltagande var trygga i samtalet 
och talade spontant.     

 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 

Under studiens gång har olika tankar om vidare forskning i framtiden uppkommit. 
Jag skulle tycka det vore intressant att göra intervjuer med elever som går på 
modersmålsundervisning och studera deras upplevelser och tankar kring 
undervisningen? Känner eleverna att de kommer få användningar av det språk de 
läser? Hur många som går modersmålsundervisning anser att det är givande för dem? 
Vilka positiva och negativa upplevelser och erfarenheter finns det alltså bland 
modersmålselever? 

En annan intressant studie skulle vara att jämföra modersmålslärarnas olika arbetssätt 
vid modersmålsundervisningen. Hur lägger de upp undervisningen och hur arbetar de 
med att synliggöra läroplanen i sitt arbete? 
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BILAGA 1 
 

Frågor till modersmålslärarna: 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du jobbat som modersmålslärare?  
• Berätta om dina erfarenheter som modersmålslärare.  
• Hur uppfattar du din roll som modersmålpedagog? 
• Hur uppfattar du ordet tvåspråkighet? 
• Hur jobbar du med din lilla ”språkgruppen”? 
• Vilka nackdelar respektive fördelar kan du se med tvåspråkighet?  
• På vilket sätt menar du att modersmålet kan bidra till andra språkutveckling? 
• Berätta om samverkan med föräldrarna!  

• Anser du att de vet hur ditt jobb som modersmålslärare är? 

 

Frågor till förskollärarna:  
1. Vad har du för utbildning? 
• Vad tänker du på när du hör ordet interkulturellt pedagogik? 
• Om barn har inte har tillgång till modersmålstöd, hur jobbar ni för att 

synliggöra barnets modersmål?  
• Skulle du säga att förskolan är mångkulturell? På vilket sätt märks det? Ge 

exempel. 
• Hur bemöter du som pedagog barnens olika språk?  
• Hur jobbar ni för att förverkliga läroplanens mål i förskolan gällande barn 

med annat modersmål än svenska? 
• Hur informerar du föräldrarna om barnens rätt till modersmålstödet? Är alla 

intresserad?  
• Hur jobbar ni för att främja barnens språkutveckling?  

  

Frågor till föräldrarna:  

• Varifrån kommer du? 
• Hur länge har du bott i Sverige? 
• Vilket/vilka språk talar ni hemma? 
•  Håller du fast vid ditt språk? om svaret är ja, i så fall berätta om orsaker. 
•  Hur ser du på att dina barn/ditt barn har modersmålsundervisning? 
• Hur ser du på språkets (modersmålet eller svenska?) betydelse för dig som 

tillhör en minoritetsgrupp med invandrar bakgrund? 
•  Hur ser du på att ditt barn/dina barn har två språk att lära? Fördelar 

respektive Nackdelar? 
• Hur reagerar du när ditt barn blandar språken?  
• Ditt barn/dina barn har rätt till stöd i modersmålsundervisning i samband med 

förskolestart… vad tycker du om det?  
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Figur 1: Hämtat från (Tove Skunabb-Kangas, 1981, 59)  

 


