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Sammandrag 

Denna studie undersöker föräldrars inställning till modersmålsundervisning, särskilt om de 

har samma eller avvikande inställning i förhållande till styrdokumenten av år 2011. 

Jag har använt mig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder genom både enkätfrågor 

och kompletterande intervjuer. 18 föräldrar med svenska som första- eller andraspråk har 

svarat på enkätfrågor och av dem har sex föräldrar med svenska som andraspråk intervjuats. 

Resultatet visar att inte alla föräldrar med svenska som andraspråk värderar 

modersmålsundervisningen och eftersträvar inte att deras barn ska utveckla en sådan 

tvåspråkighet att de kan använda sitt modersmål både hemma eller i skolan. Andra föräldrar 

med svenska som andraspråk anser att tvåspråkighet är viktig för deras barns utveckling, att 

det är en gåva och en fördel, men resultatet visar också att många problem kan uppstå. 

Problemen är dock olika från familj till familj. Föräldrar med svenska som förstaspråk visade 

sig överlag positiva till modersmålsundervisning och hade låtit sina barn delta i sådan om de 

befunnit sig utomlands.   
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1 Inledning 
Modersmålsundervisning anses viktig i svensk skola och enligt Skolverket är skolans 

värdegrund och uppdrag att modersmålet ska förekomma i alla flerspråkiga elevers vardag 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011), eftersom det är 

grundläggande för lärande och skolframgångar hos flerspråkiga barn och elever. Därför 

förväntas att skolpersonal och föräldrar utvecklar en relation och ett samarbete som skapar de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (Lgr 

2011:16). Att samarbete mellan föräldrar och skola på många sätt anses viktigt framgår redan 

i läroplanen 1994, då man för första gången i ett offentligt styrdokument slog fast 

vårdnadshavarens rätt till inflytande och påverkan i skolan.  

Internationell forskning visar enligt Hyltenstam & Tuomela (1996) att föräldrars 

förväntningar på skolan beror på om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan skola och 

föräldrar.  

Med utgångspunkt från dessa infallsvinklar är det av intresse att undersöka föräldrars 

inställning till modersmålsundervisning i skolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och diskutera ett antal föräldrars syn på 

modersmålundervisning. Frågeställningarna är: 

- Hur får föräldrarna information om modersmålsundervisning? 

- Varför väljer en del föräldrar med svenska som andraspråk modersmålsundervisning för 
sina barn?  

- Varför väljer en del föräldrar med svenska som andraspråk bort 
modersmålsundervisningen för sina barn? 

- Vilken inställning har föräldrar med svenska som förstaspråk till 
modersmålsundervisning? 

- Vad vet föräldrarna om läroplanen för modersmål?  

- Vad vet föräldrarna om sambandet mellan tvåspråkighet och kunskapsutveckling? 



 

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras inställning till och utveckling av modersmålsundervisningen i 

Sverige, forskning om modersmålets betydelse i samhället, för enskilda individer samt för 

elevernas framgång i skolan. Därefter beskrivs styrdokumenten om modersmål och skolans 

uppdrag i den samlade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2011).  

2. 1 Hemspråksreformen och modersmålsundervisning  
En äldre benämning för modersmål är hemspråk men denna benämning ändrades till 

modersmål på 90-talet i statliga lagar och förordningar i och med riksdagens godkännande: 

”för att ge ökad status åt undervisning i olika främmande modersmål” (Hernan u.å.:26). 

Undervisning i modersmålavsåg dessförinnan enbart undervisning i skolämnet svenska, så 

begreppet modersmål har således under de senaste årtiondena fått en bredare innebörd. 

(Hernán, u.å.7). 

Under 1960-talet började invandrarbarnens situation i skolan att komma i fokus och 1966 

offentliggjorde Skolöverstyrelsen ett cirkulär där man underrättade om möjligheten att erhålla 

statsbidrag i kommuner som anordnade stödundervisning för utländska och statslösa elever, 

samt svenska barn som gått i utländska skolor. Med stödundervisning menades då 

undervisning i svenska som främmande språk och studiehandledning på elevens modersmål 

(Hernán u.å.:9– 10). Detta cirkulär utgjorde underlaget för hemspråksreformen och utformade 

undervisningen för invandrarbarn på deras eget språk. Uppgifter om modersmålsundervisning 

presenteras i årliga publikationer från Statistiska centralbyrån från mitten av 70-talet från 

Skolverket (Hyltenstam & Tuomela 1996: 52, 54). 

Riksdagen slog genom propositionen 1975:26 fast grunden för ett mångkulturellt och 

flerspråkigt samhälle och grundlade de riktlinjer som kom att spegla synen på invandrarnas 

roll i det svenska samhället (Hernán u.å.:9). Hemspråkreformen trädde i kraft den 1 juli 1977. 

Riksdagen beslutade då att barn som tillhörde språkliga minoriteter och invandrarbarn skulle 

få hemspråksundervisning. Hemspråksreformen innebar att kommunerna blev skyldiga att 

informera föräldrar om hemspråksundervisningen och ta reda på behovet varje år.  

 

 

 



2.2 Tidigare forskning om modersmål 
Enligt Nordheden (2000) utgörs grunden för språkutveckling av de språkliga erfarenheter som 

barnet har gjort under sin förskoletid i dagens sociala, kulturella och språkligt heterogena 

samhälle. Det är viktigt för eleverna att använda det språk som används i hemmet och i 

förskolan eftersom de språkliga aktiviteterna och relationerna ligger till grund för den senare 

språkutvecklingen i skolan. Vidare säger Nordheden (2000) att barn som har ett starkt 

modersmål kan lätt lära in ett nytt språk och därför är föräldrarnas inställning till modersmålet 

viktig.  

Bjar (2006) framhåller att vi måste lära och utveckla vårt språk kontinuerligt därför att det 

är en viktig del av vårt liv. Har vi ett välutvecklat språk kan vi yttra oss, tolka och förstå 

varandra bättre genom det. Att modersmålet har en oerhört stort betydelse för elevens 

utveckling är idag ett axiom, skriver också Bergman, Sjöqvist, Bülow & Ljung (1992). 

Författarna menar att utan en grund i modersmålet tar andraspråksutvecklingen mycket längre 

tid. Det är nödvändigt att elevernas språk utvecklas hela tiden och inte stannar upp. Till en 

början sker denna utveckling endast på modersmålet och utvecklingen av andraspråket är 

inledningsvis oftast ganska krävande och ska då ligga på en konkret nivå.  

Löfgren (1991) har forskat kring undervisningsmodeller för barn och ungdomar med ett 

annat språk än svenska och visar på olika faktorer som påverkar elevernas resultat i skolan, 

deras språkutveckling och också framtiden inom arbetslivet. Enligt honom är det viktigt för 

barn att så tidigt som möjligt träna båda sina språk.  

Gibbson (2009) framhåller att elevernas modersmål är en resurs, inte ett hinder, i allt 

skolarbete. Modersmålet ses som en kärna för elevernas utveckling både kognitivt och 

emotionellt. Redan under 70 och 80-talets debatter i massmedia förespråkade Hyltenstam 

(1996)  mer modersmålsundervisning eftersom han ansåg att modersmålsundervisningen för 

invandrar- och minoritetsbarn var alltför begränsad.  

Baker (1996), en forskare och förälder som själv levt i en tvåspråkig kärnfamilj, förordar 

tvåspråkig uppfostran utifrån sina egna upplevelser. Även Ladberg (2003) framhåller vikten 

av tvåspråkighet och skriver att barn som byter språk byter också kultur och att de som slutar 

att använda sitt modersmål kommer att förlora möjligheten att föra vidare viktiga värden. 

Vidare skriver hon att egna språket är en oersättlig del av livet och utan det kan vi inte förstå 

varandra och bli förstådda, eftersom modersmålet är en bro människor emellan och fråntas 

man den möjligheten är risken att man känner sig ensam och isolerad (2003:7). 

 



Ladberg (2003) redogör för det stora motståndet mot modersmålsundervisning och att hon 

själv ofta fått repliker om att barn i första hand ska lära sig ordentligt svenska. Ladberg 

framhåller att inte mindre än ett 50-tal språkforskare kommit fram till att föräldrarna bör hålla 

fast vid och tala sitt modersmål med sina barn.  

2.3 Läroplanerna för modersmål  
Så tidigt som i förskolan ska alla barn med ett annat språk än svenska erbjudas 

modersmålsundervisning eftersom den anses viktig för barnens språk och identitet. Därför ska 

det läggas stor vikt vid att stimulera varje barns utveckling redan i förskolan enligt den 

reviderade läroplanen för förskolan år 2010 där det står: ”Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Läroplan 

för förskolan, 2010:7). 

År 2011 fick ämnet modersmål en egen kursplan inom läroplan för grundskolan. 

Modersmål har sitt eget kapitel i läroplanen för grundskolan i kapitel 3.7. Redan i de första 

raderna beskrivs modersmålsundervisningens stora betydelse människors identitet, förmåga 

att uttrycka sina känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. ”Modersmål är 

betydelsefullt för modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 

områden” (Läroplan för grundskolan. 2011:87). Modersmålsundervisningens stora betydelse 

framhålls redan i syftet där det står ”att eleverna ska utveckla kunskaper i och om sitt 

modersmål och genom det ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

liksom att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika 

skolämnen” (Läroplan för grundskolan 2011:87). 

I samma syfte står det också att modersmålsundervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva på modersmålet, ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

kulturella identitet och bli flerspråkiga och också bidra till att eleverna utvecklar ett 

jämförande förhållningssätt till kulturer och språk” (Läroplan för grundskolan 2011:87). 

Vidare ska modersmålsundervisningen också ge eleverna kunskaper om kulturer där deras 

modersmål talas och förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över traditioner 

utifrån jämförelser med svenska förhållanden. 

I den nya läroplanen med kunskapskrav för grundskolans ämnen är kunskapskraven för 

modersmålsundervisning en skala som sträcker sig från betyget E (sämst) till A (bäst) liksom 

för alla andra ämnen från årskurs 6 (SKOLFS 2011:19).   



 

3 Metod och material 
Jag har använt både en kvantitativ metod i form av en enkät och en kvalitativ genom 

intervjuer.  

3.1 Enkäten 
Jag valde frågor med fasta svarsalternativ med plats för kommentarer (se bilaga 1) och delade 

ut enkäten på en skola där jag arbetar som modersmålslärare. Jag valde att dela ut enkäten på 

ett föräldramöte för att få möjlighet att träffa ett stort antal föräldrar och ge dem enkäten 

personligen. Jag förklarade syftet med enkäten för att förvissa mig om att de kunde fylla i 

enkäten (se Lagerholm (2005:38). Jag upplyste också föräldrarna att det var min plikt att 

skydda deras identitet och namn enligt sekretesslagen (Bengtsson & Svensson:25).  

Jag delade ut 30 exemplar av enkäten och fick tillbaka 18 från föräldrar av olika 

kategorier: förskoleföräldrar och skolföräldrar med svenska som både första och andraspråk. 

Det visade sig att många modersmål var representerade, vilket redovisas under resultatet.  

Enkäten hade utformats med delvis varierade frågor så att föräldrar med svenska som både 

första och andraspråk skulle kunna svara på enkäten.  

3.2 Intervjuer 
För att kunna fördjupa arbetet använde jag också intervjuer (se Hedenquist & Håkansson, 

2009:70). Den stora fördelen som intervjuerna kan ge är flexibilitet och anpassningsbarhet. I 

samtalet med föräldrarna liknar intervjuerna ett vardagligt samtal där de intervjuade har 

möjlighet att påverka intervjusituationen (Lagerholm 2005:54). 

Jag använde åtta frågor (se bilaga 2) och samtliga var öppna frågor för att föräldrarna inte 

skulle kunna svara med ja eller nej utan att de med egna ord skulle redogöra sina åsikter. 

Jag intervjuade sex föräldrar som redan hade svarat på enkäterna och alla föräldrarna hade 

ett annat modersmål än svenska. Fyra föräldrar har intervjuats med diktafon och två utan 

diktafon eftersom diktafon inte var tillgänglig vid de senare tillfällena  

Intervjuerna är mellan tre och sju minuter, och de är lika långa oavsett om jag använde 

diktafon eller ej. Efteråt har några kommit in med kompletteringar som har skrivits separat på 

ett papper.    

 



4 Resultat 
Nedan presenteras först svaren på frågorna i enkäten från nummer ett till nio och 

sammanförda i teman och därefter presenteras en sammanställning över svaren på 

intervjufrågorna.  

4.1 Resultat av enkäter 
Nedan redovisas resultatet från enkäterna som delades ut till föräldrar på en skola och en 

förskola. Alla föräldrar skulle svara på frågorna 1, 2 och 7 medan föräldrarna som hade ett 

annat modersmål än svenska också skulle svara på frågorna 3, 4, 5 och 6 och föräldrar med 

svenska som modersmål på fråga 9.  

4.1.1 Språklig bakgrund och språk i hemmet  
De första frågorna berör språk i hemmet och låg till grund för att kunna dela in föräldrarna 

med avseende på bakgrund. Frågorna 1a och b är: Vilket är mammas förstaspråk och Vilket är 

pappas förstaspråk och fråga 2: Vilket språk talar ni för det mesta i hemmet (se bilaga 1).  

Föräldrar till arton barn svarade på dessa frågor och svaren visar att de kommer från olika 

delar av världen, inte mindre än tio olika länder, nämligen Sverige, Iran, Irak, Kurdistan, 

Rumänien, Makedonien, Serbien, Mauritius, Polen och Albanien. En sådan spridning pekar, 

inte helt oväntat, på dagens Sverige som ett mångkulturellt land. Tre föräldrar som svarade på 

enkäten är modersmållärare och arbetar som modersmålslärare i olika kommuner. 

I tabell 1och 2 nedan redovisar jag föräldrarnas språkliga bakgrund enligt frågorna 1a och 

1b och 2.  

 

Tabell 1. Språklig bakgrund hos föräldrarna 

Antal familjer  Båda föräldrarna har 

annat modersmål än 

svenska 

Någon av 

föräldrarna har ett 

annat modersmål 

än svenska 

Båda föräldrarna 

har svenska som 

modersmål 

18 11 2 5 

 

Tabell 1 visar att tio föräldrar har svenska som modersmål och 22 föräldrar har andra språk 

samt att i två familjer har någon av föräldrarna som har ett annat modersmål. 

 



I Tabell 2 presenteras fråga 2 Vilket språk talar ni för det mesta i hemmet. Fråga 2 är 

avgörande för om föräldrarna ska gå direkt till fråga 3 (föräldrar med annat modersmål än 

svenska) eller fråga 7 (föräldrar med svenska som modersmål). 

Tabell 2. Språk som talas i hemmet  

Antal familjer Föräldrarnas 

modersmål som 

talas i hemmet är 

svenska  

Föräldrarnas 

modersmål som 

talas i hemmet är 

annat än svenska 

Föräldrarna som har 

valt att tala svenska i 

hemmet i stället för 

sitt modersmål 

18 5 11 2 

 

Tabell 2 visar vilka språk som talas i hemmet. I fem familjer talar man svenska i hemmet 

och 11 talar man ett annat modersmål än svenska och i 16 familjer har föräldrarna samma 

språk.  I två familjer valde man bort sitt modersmål och talar svenska med barnen. I dessa 

familjer valde man att tala svenska i eftersom man kommer från olika länder och har då tagit 

svenskan som ett gemensamt språk sig emellan. I dessa familjer är en av föräldrarna från 

Sverige medan den andra föräldern är från Mauritius respektive Polen. 

 

4.1.2 Information om modersmålundervisning 
Avsikten med fråga 3 är att få information om hur föräldrar får besked om undervisningen i 

modersmål på skolan eller förskolan. Frågan gav två olika alternativ där föräldrarna skulle 

kryssa i alternativen Blankett att fylla i under vårterminen eller E-mail från lärare eller rektor 

eller så kunde de skriva under om de fick information om undervisningen på ett annat sätt.  

Föräldrarna kunde alltså svara på den här frågan på tre olika sätt (se tabell nedan) och 

svaren redovisas i tabell 3 nedan om hur föräldrarna fått information om 

modersmålsundervisningen.  

 

Tabell 3. Information till föräldrar 

Antal familjer Blankett att fylla i 

under vårterminen 

E-mail från lärare 

eller rektor 

På annat sätt  

13 9 2 2 

 

I tabellen har jag tagit bort de fem svenska familjerna. 



Tabell 3 visar att blanketterna att fylla i under vårterminen är det vanligaste sättet jämfört 

med de andra alternativen.  

De flesta föräldrarna har satt kryss i rutan Blankett att fylla i under vårterminen vilket 

troligen beror på att förskolorna och skolorna har skyldighet att skicka blanketterna till 

föräldrarna senast i maj månad till modersmålsenheterna i respektive kommuner. 

Endast i två familjer hade man kryssat i rutan E-mail från lärare eller rektor trots att e-

mail används allt oftare för att få kontakt med föräldrar och ge dem information om 

modersmålundervisning liksom all annan information som betyg, frånvaro, IUP och annat. 

I tredje kolumnen kan man se att i två familjer har föräldrarna svarat att de har fått 

information på ett annat sätt vilket skett genom samtal med pedagogerna i skolan. Det är 

många pedagoger som har samtal med föräldrar där de berättar och informerar om 

modersmålsundervisningen och dess betydelse för barns utveckling. På detta sätt får 

föräldrarna professionell information och många bra exempel om fortsatt undervisning i 

modersmålet.  

Fråga 4 är en fråga om deras barn deltar i modersmålsundervisning och har två alternativ 

Ja eller Nej som svar men det finns möjlighet till komplettering längre ner. Om de svarar Ja 

ska de gå vidare till fråga 5, svarar de Nej ska de gå direkt till fråga 6. Tabell 4 nedan 

redovisar antal familjer med barn som deltar eller inte deltar i modersmålsundervisning enligt 

fråga 4. 

 

Tabell 4. Deltagande i modersmålsundervisning 

Antal familjer Deltar i 

modersmålsundervisning 

Deltar inte i 

modersmålsundervisning 

13 10 3 

 

I tabellen har jag tagit bort de fem svenska familjerna. 

Av de 18 familjerna har man i tio svarat att deras barn deltar i modersmålsundervisning och i 
tre familjer att deras barn inte deltar i modersmålsundervisning. De fem familjerna där båda 
föräldrarna har svenska som modersmål har tagits bort. 

4.1.3 Föräldrars motivering för att barnen deltar i modersmålsundervisning   
För barn eller elever som deltar i modersmålsundervisning har fråga 5 en fortsättning där 

föräldrarna skulle kryssa fyra alternativ: mitt barn ska kunna ha kontakt med släkten, mitt 

barn ska behålla sin kulturella identitet, det är bra för mitt barns allmänna språkutveckling, det 

är bra för mitt barns framtid (se bilaga 1) och en tom rad om de hade andra anledningar. 



Av tretton familjer med ett annat modersmål har man i nio enkäter svarat på alla fyra 

alternativen: att modersmålsundervisningen är viktig för att deras barn ska kunna ha kontakt 

med släkten, behålla sin kulturella identitet, för deras allmänna språkutveckling och för 

barnets framtid. Det var bara en förälder som inte kryssade i rutan att mitt barn ska behålla 

sin kulturella identitet och en förälder har inte kryssat i rutan att det är bra för mitt barns 

allmänna språkutveckling och barns framtid. 

Under rubriken annan anledning än de fyra står det i två enkäter att det är viktigt att behålla 

eller att kunna sitt modersmål om de skulle flytta tillbaka till sitt hemland. När barn blir vuxna 

vet man inte vad de vill eller kanske tolkar de det som att det är föräldrarnas dåliga val att 

flytta till Sverige och vill därför söka sig tillbaka till sina rötter, sitt hemland och sin kultur. 

De vill kanske gifta sig, skaffa barn och flytta tillbaka till familjens hemstad eller by eller 

kanske ta över och öppna eget där. Enligt föräldern är unga fulla med förhoppningar, 

ingenting kan stoppa de om dem vill flytta tillbaka till släkternas kultur och ursprung.  

4.1.4 Föräldrars motivering om barnen inte deltar i modersmålsundervisning  
I fyra enkäter hade man svarat Nej på fråga 4, att deras barn inte deltar i modersundervisning 

och de har gått vidare direkt till fråga 6 för att svara på olika alternativ eller ge en annan 

förklaring till varför deras barn inte deltar och förklara (se bilaga 1). 

Fråga 6 har sex alternativ om varför eleverna inte deltar i modersmålsundervisningen:  

- jag vill att mitt barn ska koncentrera sig på svenska, 

- mitt barn har ingen praktisk nytta av sitt förstaspråk, 

- det blir för långa dagar i skolan för mitt barn, 

- mitt barn har ingen kompis i modersmålsgruppen, 

- mitt barn orkar inte med läxorna i ett ämne till, 

- mitt barn vill inte delta i modersmålsundervisning. 

Föräldrarna har svarat olika: I två enkäter svarar man att de vill koncentrera sig på 

svenskan, i en enkät att de inte har kompisar i modersmålsgruppen och att de inte orkar med 

läxorna i ett ämne till eller att de inte vill delta i modersmålsundervisningen på grund av att de 

vill att barnen ska bli lite äldre, i en annan enkät har man svarat att de fick för många läxor 

eller att modersmålsläraren inte var omtyckt av föräldrar eller tidigare syskon som haft just 

den läraren. 

Det är ganska varierade svar, och jag hade gärna velat följa upp men ingen av föräldrarna 

som svarat på dessa fyra enkäter ville låta sig intervjuas. 



4.1.5 Föräldrars kunskaper om skoldebatten och om läroplanen för modersmål. 
Fråga 7 var en fråga för alla som har deltagit och svarat på enkäten. Frågan var om de vet vad 

forskarna brukar säga om modersmålsundervisningens betydelse och frågan löd: I 

skoldebatten diskuteras då och då modersmålsundervisnings betydelse. Skol- och 

språkforskare yttrar sig ofta i debatten. I denna fråga undrar jag om du/ni vet vad forskarna 

brukar säga. I denna fråga fick föräldrarna möjlighet att svara på om de känner till något om 

forskningen och som andra alternativ att de inte har någon aning om vad som diskuteras i 

skoldebatten. I åtta av enkäterna har man svarat att man inte har en aning medan man i tio av 

dem, mer än hälften, svarat att de känner till en del. 

Om de kryssat för alternativ B skulle de kommentera vad de vet eller vad de känner till om 

forskningen och nästan alla svar var likadana:   

 – att modersmålet är viktigt för att kunna lära sig ett annat språk 

– att modersmålet är av stor betydelse för utvecklingen av svenskan 

– att modersmålet ska vara basen för all inlärning 

– att modersmålet stärker barns identitet och kultur 

Under detta svar skulle de skriva några meningar om hur de har fått information om vad 

forskarna säger och svaren visar sig att några har gått utbildningar på högskolan och fått veta 

detta genom föreläsningar och litteratur, andra har läst i tidningar och media eller har blivit 

informerade genom jobbet. En förälder sa att de hade kunskap om modersmålets betydelse 

redan från sitt hemland innan de kom i Sverige. 

Fråga 8 var en fråga som gäller alla som har svarat på enkäterna (se bilaga 1) och de skulle 

då kryssa för i rutorna Ja eller Nej om de känner till om det finns en speciell läroplan för 

modersmål och i 11 av enkäterna var svaret Nej.  

4.1.6 Inställning till modermålsundervisning hos föräldrar med svenska som förstaspråk  

Fem enkäter samlades in hade besvarats av föräldrarna som båda hade svenska som 

modersmål. För dessa föräldrars hade jag ställts särskilda frågor i enkäten. Efter att ha svarat 

på frågorna ett och två där jag efterfrågar mammas och pappas förstaspråk och vilket språk de 

talar hemma skulle de gå direkt till frågan sju:  

Fråga 7. I skoldebatten diskuteras då och då modersmålsundervisnings betydelse. Skol- 

och språkforskare yttrar sig ofta i debatten. I denna fråga undrar jag om du/ni vet vad 

forskarna brukar säga? (se bilaga 1). Frågan hade två alternativ: a har ingen aning eller b jag 

känner till en del. 



I fem av enkäterna har man svarat att man känner till en del om vad skoldebatten diskuterar 

och i åtta har man kryssat att man inte har någon aning om det. De föräldrar som skulle kryssa 

på b frågan skulle gärna skriva några ord om vad de vet om och hur har de fått informationen. 

I de fem enkäterna skriver föräldrarna att forskarna och politikerna argumenterar för att 

modersmålet är viktigt eftersom det är en bas i barns utveckling och det förstärker svenska 

språket. Föräldrarna har fått information om det genom utbildningar och kurser samt genom 

media och läroplaner.  

Sista frågan, fråga 9 var också endast för föräldrar där båda föräldrarna hade svenska som 

förstaspråk. Dessa föräldrar skulle kryssa om de skulle vilja att deras barn deltog i 

modersmålsundervisning eller ej om de hade haft ett annat modersmål än svenska och 

motivera varför (se nedan). 

Alla de svenska föräldrarna har kryssat att de hade önskat modersmålsundervisning och 

motiverat sina svar på olika vis enligt nedan med motivation som: 

– att kunna förstå släkten 

– att har man ett gott modersmål får man lättare att lära sig det svenska språket 

– att lära sig och förstå sina kulturella rötter 

– att språk hör ihop och språken stöttar varandra 

– att vara säker på sitt eget språk för att kunna lära andra språk 

4.2 Resultat av intervjuerna 
För att fördjupa undersökningen av arbetet har jag gjort intervjuer med sex föräldrar som har 

barn som deltar i modersmålsundervisning. Som jag nämnt ovan avböjde föräldrar som har 

barn som inte deltar i undervisning att bli intervjuade och inte heller någon av 

modersmålslärarna har intervjuats på grund av att de hade höstlov under intervjutiden. 

Under intervjuerna, som spelades in på diktafon, visade föräldrarna lite nervositet därför att 

de inte var vana att bli inspelade. Den här erfarenheten var ny för dem men de visade sig 

intresserade av alla frågor. 

På första frågan Vad betyder två modersmål, tvåspråkighet för dig har föräldrarna svarat att 

de anser att tvåspråkighet innebär rikedom, hjälp att lära sig andra språk, ett verktyg, tillgång 

till allting att kunna klara sig i Sverige och att få jobb.  

De ansåg att det var viktigt för dem att lära sina barn sitt modersmål så att de ska kunna 

prata med sina släktingar och de ville också lära barnen sin kultur och ge dem möjlighet att 

lära sig svenska bättre.  



En förälder sa att ”om ett barn har föräldrarna som har olika modersmål, pappa har ett 

modersmål och mamma ett annat då har barnet två modersmål”. Bland föräldrarna fanns 

personer som själva hade föräldrar med hade olika modersmål och som därför utvecklat sina 

språkkunskaper på ett bra sätt. 

På den andra frågan tillfrågades föräldrarna hur de ser på sin egen tvåspråkighet och de har 

svarat på olika sätt. Vissa var nöjda med bägge språken, vissa tycker att modersmålet var 

starkare eller att de har börjat glömma ord från sitt modersmål och blanda ihop ord ibland. På 

den frågan svarade en förälder ”Jag ser väldigt bra på grund att behålla båda traditioner 

svenska och min tradition”. 

På fråga tre undrade jag om de har upplevt några nackdelar med att vara tvåspråkiga och 

svaret var både ja och nej. De flesta sa nej, att de inte ser nackdelar. ”Jag tror inte det finns 

negativ jag tror de finns bara positiv om man är tvåspråkigt” säger en förälder. Ja, säger en 

annan förälder när jag frågade om de har upplevt några nackdelar med att vara tvåspråkiga 

och svarar att modersmålet har försämrats och ”upptäcker när man åker på semester i mitt 

hemland att jag har glömt visa ord använder [...] som man inte så ofta använder [...] och de 

kan vara att språket inte är lika rik [...] för du vill kunna bägge språk på samma nivå men 

ibland det kan känna att du har missat ord ibland och glömd ord”. 

Fråga fyra är motsatsen till fråga tre och det handlar om fördelar, om de har upplevt 

fördelar med att vara tvåspråkiga. Alla har svarat ja och ser positivt på att kunna svenska 

därför att det är viktigt när man bor i Sverige och vill ha ett arbete i dagens samhälle. Men det 

är inte bara det, menar en förälder, utan på vissa arbetsplatser till exempel på skolan eller på 

förskolan tycker hon att det är bra att kunna andra språk därför att där träffar man barn som 

inte kan svenska och man kan ”översätta, ibland de kan inte svenska jag pratar med de det är 

lättare för de att komma in” säger föräldern som arbetar på en förskola.  

Frågan fem lyder Har något av språken ett högre personligt värde hos dig? Några 

föräldrar framhåller att modersmålet har störst betydelse för dem, ”ligger närmast för mitt 

hjärta”, säger en förälder medan en annan säger att därför att de bor i Sverige ”att svenska har 

mer personligt värde hos mig jag bor i Sverige ju” säger en av de intervjuade. 

I fråga sex undrar jag om de anstränger sig för att behålla sitt modersmål och i så fall hur.. 

Alla föräldrar svarar att de vill behålla sitt modersmål och pratar det hemma med familjen, de 

vill föra modersmålet vidare till sina barn, de läser för barnen på modersmålet, de reser till 

hemlandet varje år och de har vänner från sitt hemland ”Att variera språk är övning för 

hjärnan”, säger någon och de framhåller också att de är aktiva och läser på media och lägger 



vikt vid sina traditioner och högtider. De ville inte riskera att bryta kontakten med släkten 

eller vänner och  allt som rör hemlandet när de har kommit till Sverige. 

I slutet på intervjun ställde jag frågor om tvåspråkigheten har hjälpt dem att utveckla nya 

kunskaper och att lära sig andra språk. ”Ja, absolut, svarar en förälder, ”det har hjälpt mig att 

kritiskt granska och se likheter och olikheter i olika kulturer”, ”att förstärka min identitet” 

säger en annan, ”att lära mig och förstå danska”, en tredje ”att sätta sig i en annans människa 

situation som har en annan kultur, du kan hjälpa barn på ett annat sätt kan hjälpa föräldrar 

som har en annan kultur i bakgrunden jag tycker det är viktig” säger ytterligare en annan.  

Föräldrarna tycker att modersmålet hjälper dem och deras barn att utvecklas och gå vidare i 

utifrån sin egen nivå i det nya landet genom att få nya erfarenheter och nya kunskaper om 

landet och om sig själva.  



5 Diskussion av resultat 
På min första syftesfråga om hur föräldrarna får information om modersmålsundervisning 

svarade de flesta att de fick blanketter hemskickade vilket kan tyckas förvånande eftersom vi 

lever på 2000-talet i ett IT-samhälle och datorer är tillgängliga på alla arbetsplatser och 

hemma. Alla föräldrar hade dock fått information från skolan i överensstämmelse med 

skolans plikt att tillhandahålla sådan information. Med hjälp av anmälningsblanketter, e-mail, 

broschyrer med information visar min undersökning att föräldrar och skola tillsammans 

utvecklar en bra relation och samarbete för att tillsammans utveckla barns och ungas lärande 

enligt föräldrarna. 

På frågan Vilken inställning har föräldrar med svenska som förstaspråk till 

modersmålsundervisning i min undersökning visar att det är 65 % av föräldrarna som skulle 

vilja ha modersmål och 35 % av föräldrarna som inte vill ha modersmål för sina barn. Enligt 

dessa siffror skulle i så fall många av deras barn att ha svårt att klara sig i det nya samhället 

eller i relationer med släkt och föräldrar. Klyftorna skulle bli stora medan kulturer och viktiga 

värden skulle komma att förloras. 

Med utgångspunkt från litteraturen jag läst i samband med min undersökning är jag ännu 

mer övertygad om att modersmålet har stor betydelse för barns utveckling och att barn så fort 

som möjligt ska undervisas i ämnet modersmål och att det ska finnas. ”Vare sig det gäller 

Sverige eller andra länder är uppfostran till tvåspråkighet viktig, säger  Colin Baker (1996:1).  

Flera av föräldrarna framhöll att språken används i helt separata kontexter (till exempel ett 

språk hemma, ett annat i skolan). Modersmålsundervisning finns på skolor och förskolor i 

hela landet och den ökar hela tiden. Med den nya läroplanen är det möjligt att 

modersmålsundervisningen kommer att öka.  

Som vi såg i resultatet visar min undersökning att modersmålet ses som en resurs för de 

flesta föräldrarna och det därför är det viktigt att så tidigt som möjligt träna barn i båda språk. 

Deras uppfattning överensstämmer med Hyltenstam & Tuomela (1996:40) som menar att 

”Om ett barn inte har lärt sig sitt förstaspråk upp till en viss nivå först, så kommer det inte att 

kunna lära sig svenska ordentligt”  

De flesta föräldrarnas var i sin uppfattning om sambandet mellan tvåspråkighet och 

kunskapsutveckling ense om att modersmålet ger barn möjlighet att utvecklas och gå vidare 

beträffande sin utvecklingsnivå i det nya landet och inte stanna upp. Men alla föräldrar kunde 

inte vara till hands och det fanns hinder som att barnen inte vill gå till modersmålundervisning 

eller att föräldrarna är för upptagna för att kunna göra läxor med sina barn eller prata med 



barnen på sitt modersmål. Detta är beklagligt för enligt forskning (se t.ex. Nordheden 

2000:13) får elever med hjälp av sitt modersmål nya kunskaper och erfarenheter, och 

föräldrarnas inställning till modersmålet är därför viktig.  

Några frågor i undersökningen visar på föräldrarnas uppfattningar om sambandet mellan 

kultur och traditioner vilket enligt forskningen är mycket viktigt för föräldrar så att de 

tillsammans med sina barn behåller sin kultur och traditioner och inte slutar använda sitt eget 

språk (Ladberg, 2 003:123). Föräldrarna framhåller att de tillsammans kan kritiskt granska 

och se likheter och olikheter i olika kulturer och bygga broar mellan människor. De anser 

exempelvis: ”att det har hjälpt mig att kritiskt granska och se likheter och olikheter i olika 

kulturer”, ”att förstärka min identitet”, ”att sätta sig i en annans människa situation som har en 

annan kultur”, ”att du kan hjälpa barn på ett annat sätt och hjälpa föräldrar som har en annan 

kultur i bakgrunden”.  Detta framhålls också av Ladberg (2003:7). som säger att människor 

behöver språk för att kunna möta varandra och förstå varandra, att språk ger liv och man blir 

aldrig ensam. 

Enligt min undersökning har mer än hälften av föräldrarna ansträngt sig för att behålla sitt 

modersmål genom att prata hemma med barnen, släktingar och vänner medan de på arbetet 

för det mesta använder svenska och försöker förbättra den för varje dag genom att läsa 

litteratur, media och data, vilket är ett vanligt sätt (Börestam & Huss 2001: 49), s.k. 

samordnad tvåspråkighet. Tvåspråkighet ger nya kunskaper har föräldrarna svarat i 

undersökningen och framhåller att det är en form av utveckling och ger resultat i det nya livet, 

exempelvis nytt arbete, nya utbildningar, nya möjligheter, ny identitet, och tillgång till ny 

kultur. 

I skolan används styrdokument som har tillställts från politikerna och jag ville veta vad 

föräldrarna vet om den nya läroplanen 2011 för modersmål. Endast i åtta av de 18 enkätsvaren 

skrev föräldrarna att de visste om den, vilket får betraktats som en liten andel. Det hade varit 

intressant att undersöka varför alla inte kände till det. Det måste betraktas som viktigt att 

föräldrarna blir informerade eftersom det handlar om kunskap och utveckling i deras barns 

liv. En anledning kan vara att den nya läroplanen har trätt i kraft under sommaren och 

skolorna har inte kommit i gång med föräldramötet där föräldrarna kunde bli informerade. De 

åtta föräldrarna i min studie som arbetade på skolor och förskolor visste om det.  

En av frågorna var en fråga där föräldrarna skulle svara på vilket språk det är som har 

högre personligt värde för dem. Det visar sig att modersmålet har stor betydelse för många 

men för vissa av dem är det nya språket av större vikt eftersom man påverkas av omgivningen 

där man bor nu. Dessa föräldrar svarade att de lever i Sverige nu. 



I min undersökning var inte alla föräldrarna positiva till modersmålundervisningen av olika 

anledningar. En anledning var till exempel orsaken att det talas olika språk i hemmet, vilket 

enligt (Harding och Riley 1994:80) är en allt vanligare modell då föräldrarna sinsemellan talar 

ett språk som ingen av dem har som sitt modersmål.  

En hel del föräldrar ville inte fylla i enkäten och lämnade den tillbaka till mig obesvarade, 

andra lämnade inte alls tillbaka den och det hade varit intressant att undersöka orsakerna. 

Anledningarna kan vara olika som till exempel att de har glömt att fylla i, att de har glömt att 

lämna enkäten på skolan eller att de inte kunde fylla i på grund av att de inte kan läsa och 

skriva på svenska. När jag lämnade ut mina enkäter var det exempelvis en mamma som hade 

tolk med sig och som kunde lite om det svenska samhället. Det hade varit intressant att 

undersöka anledningarna eftersom det kunde ha fördjupat min undersökning, men jag fick inte 

tillfälle till det. 



6 Slutsatser och metodkritik 
Mitt arbete skulle vissa föräldrarnas inställning till modersmålet och i min undersökning har 

jag kommit fram till att inte alla föräldrar är positiva till att ge sina barn sitt modersmål 

hemma eller i skolan. Modersmålsundervisningen är gratis och ändå finns det svårigheter för 

föräldrarna. De tvekar och väljer att använda svenska språket både hemma och i skolan därför 

att de vill deras barn ska ha en bättre svenska än de själva. 

Min undersökning visar inte varför mindre än hälften av föräldrarna med ett annat 

förstaspråk än svenska visste att det har kommit fram en ny läroplan för modersmål. Vems fel 

kan det vara modersmålslärarens eller skolans ledning? Det kunde vara en ny och intressant 

fråga för mig att undersöka och göra nya intervjuer om. 

Eftersom jag inte fick tillbaka alla enkäterna som jag skickade ut upplevde jag det som ett 

dilemma och undrade över anledningarna till de uteblivna svaren.  

Ända från början har jag varit positivt inställd och intresserad av ämnet. Jag har fått svar på 

mina frågor, men många frågor har väckts när det gäller hur resultatet hade varit om flera 

föräldrar hade svarat på mina frågor, hade kanske undersökningen fått ett annat resultat och 

blivit mer omfattande. Om jag intervjuat andra personer som till exempel rektorer eller 

politiker hade jag fått ytterligare en dimension i mitt arbete.  
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

Till föräldrarna! 

Mitt namn är Manda Gogu och jag skriver en kandidatuppsats vid Linneúniversitetet i Växjö. 
Uppsatsen belyser föräldrars uppfattning om modersmålsundervisning ur olika synvinklar och 
jag skulle därför vara tacksam om du/ni skulle vilja fylla i följande enkät. Jag ber er fylla i 
ditt/ert barns namn eftersom jag kommer att göra en kompletterande undersökning, men vill 
samtidigt framhålla att alla riktiga namn på personer och skolor kommer att tas bort i 
uppsatsen. 

 

    Tack på förhand 

 

    Manda Gogu 

    

 

Barnets namn ____________________________            Klass___________ 

 

1a. Vilket är mammas förstaspråk? ____________________ 

 

1b. Vilket är pappas förstaspråk?_______________________ 

 

2. Vilket språk talar ni för det mesta i hemmet? ________________________________ 

 

Om både mammas och pappas förstapråk är svenska gå då direkt till fråga 7. Om någon 

av föräldrarna har ett annat förstaspråk än svenska fortsätt då på fråga 3. 

 
 

 

3. Hur har du fått information om modersmålsundervisningen? Sätt kryss i en av rutorna eller 
fyll i tredje raden . 



 

 Blankett att fylla i under vårterminen  

 

 E-mail från lärare eller rektor  

 

 På annat sätt  . Vilket ? ____________________________________________ 

 

 

 

 

4. Deltar ditt barn i modersmålsundervisningen?  Ja_______ Nej________ 

 

 

 

 

Om du svarat JA fortsätt med fråga 5 och gå därefter till fråga 7. Om du svarat NEJ gå 

direkt till fråga 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sätt ett kryss i rutan på ett eller flera av de olika alternativen nedan om de stämmer med din 
uppfattning. 

 

 

 



Mitt barn deltar i modersmålsundervisningen därför att ... 

  

 ... mitt barn ska kunna ha kontakt med släkten 

  

 ... mitt barn ska behålla sin kulturella identitet 

  

 ... det är bra för mitt barns allmänna språkutveckling 

 

 ... det är bra för mitt barns framtid  

 

Annan anledning_______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

     Gå till fråga 7 

 

 
 

Fråga 6 är för dig/er som svarat NEJ på fråga 4 

 

6 . Sätt ett kryss i rutan på ett eller flera av de olika alternativen nedan om de stämmer med 
din uppfattning. 

 

Mitt barn deltar inte i modersmålsundervisningen därför att ... 

  

 ... jag vill att mitt barn ska koncentrera sig på svenskan  

  

 ... mitt barn har ingen praktisk nytta av sitt förstaspråk 

 

 

 

 

 

 



  

 ... det blir för långa dagar i skolan för mitt barn  

 

 ... mitt barn har ingen kompis i modersmålsgruppen  

  

 ... mitt barn orkar inte med läxorna i ett ämne till   

   

 ... mitt barn vill inte delta i modersmålsundervisningen      

 

 

Annan anledning_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7, gäller alla  

 

 

 

 

  



7. I skoldebatten diskuteras då och då modersmålsundervisnings betydelse. Skol- och 
språkforskare yttrar sig ofta i debatten. I denna fråga undrar jag om du/ni vet vad forskarna 
brukar säga:  

  

a) Har ingen aning  

 

b) Jag känner till en del           

 

 

Om du kryssat i b skulle jag vara tacksam om du med några få ord kan skriva något om vad 
du vet om på följande rader 

 

 

 
 

 
 

 

Hur har du fått denna information? 

 

 
 

 
 

 

 

Fråga 8, gäller alla 

Känner du till om det finns en speciell läroplan för modersmål? 

 

JA N                                  NEJ 

 

 

  



 

 
 

Fråga 9, gäller endast familjer där båda föräldrarna har svenska som sitt förstaspråk.  

 

 8) Om en av er eller båda har haft ett annat förstspråk än svenska tror ni att... 

 

 ... du/ni skulle vilja att ert barn deltog i modersmålsundervisning  

 

  ... du/ni ni inte skulle vilja att ert barn deltog i modersmålsundervisning     

 

Motivera gärna ditt/ert svar här nedan 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

1. Vad betyder tvåspråkighet för dig?  

2. Hur ser du på din egen tvåspråkighet? 

3. Har du upplevt några nackdelar med att vara tvåspråkig? 

4. Har du upplevt några fördelar med att vara tvåspråkig? 

5. Har något av språken ett högre personligt värde hos dig? 

6. Anstränger du dig för att behålla din tvåspråkighet, i så fall hur? 

7. Har du känt dig att du har haft lättare att lära dig andra språk? 

8. Kan din tvåspråkighet ha varit en hjälp till att utveckla nya kunskaper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


